
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

 
TRYB NAUKI STACJONARNEJ 

 

 
TRYB NAUKI ZDALNEJ 

 
I Założenia ogólne: 
 
Ocenie podlegają: 

1. wiedza. 
2. umiejętności. 
3. aktywność i zaangażowanie ucznia. 

 
II Warunki konieczne do spełnienia: 
 

1. Uczeń posiada zeszyt, w którym systematycznie dokonuje zapisów oraz 
pomoce wcześniej zapowiedziane przez nauczyciela. 

2. Uczeń przygotowuje zadania domowe ustne i pisemne. 
3. Uczeń stara się pracować na lekcjach, wykonując polecenia nauczyciela. 
4. Uczeń powtarza przyswajaną wiedzę, czego efektem jest zaliczenie 

poszczególnych sprawdzianów, testów, prac pisemnych. 
 
III Formy i częstotliwość oceniania 
 Ocenianie wiadomości i umiejętności odbywa się: 

a.) w formie ustnej: 
- odpowiedzi ustne 
- ocena aktywności podczas lekcji 

b.) w formie pisemnej: 
- sprawdziany – po zakończeniu działu nauczania, 

zapowiedziane                               z     tygodniowym 
wyprzedzeniem, 

- kartkówki – mogą odbywać się niezapowiedziane, dotyczą 
wiadomości                                          z trzech ostatnich lekcji. 

Uczniowie, którzy nie piszą sprawdzianów, np. po chorobie lub z innych 
uzasadnionych przyczyn, zobowiązani są do uzupełnienia ich w terminie do 2 tygodni. 

 
I Założenia ogólne: 
 
Ocenie podlegają: 

1. wiedza. 
2. umiejętności. 
3. aktywność i zaangażowanie ucznia. 

 
II Warunki konieczne do spełnienia: 
 

1. Uczeń systematycznie dokonuje zapisów w zeszycie. 
2. Uczeń przygotowuje zadania domowe ustne i pisemne. 
5. Uczeń pracuje zdalnie na lekcjach, wykonując polecenia nauczyciela. 
6. Uczeń powtarza przyswajaną wiedzę, czego efektem jest zaliczenie 

poszczególnych działów, wykonywanie zadanych prac. 
 
III Formy i częstotliwość oceniania 

Ocenianie wiadomości i umiejętności odbywa się: 
a) w formie ustnej, 
                  -     uczeń umawia się na odpowiedź ustną w czasie konsultacji 
online/telefonicznych z własnej inicjatywy lub z inicjatywy nauczyciela. 

 
b) w formie pisemnej: 

- zadania domowe, karty pracy przesłane drogą 
elektroniczną, 

- kartkówki i sprawdziany pisane zdalnie. Wskazana praca 
musi być odesłane w określonym czasie.                                                                                                     

 

U    uczniowie, którzy nie przysyłają kart pracy, prac domowych mają obowiązek    

       usprawiedliwić opóźnienie,  przesłać zadanie w ciągu dwóch tygodni. 



c.) inne oceny: 
- sprawdzanie  zeszytu, 
- ocena zadań domowych, 
- aktywność na lekcji, 
- zadania dodatkowe. 

 
Uczeń ma prawo poprawić ocenę dla siebie niekorzystną  po uzgodnieniu tego 

z nauczycielem (jeżeli jest to ocena niższa niż dostateczna). Uczeń ma prawo 3 razy w 
semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć z wyjątkiem zapowiedzianego 
sprawdzianu lub testu. Braki zadań domowych odnotowane są w dzienniku lekcyjny. 
Braki należy uzupełnić.  
Ocena końcoworoczna (semestralna) wystawiana jest na podstawie ocen 
cząstkowych. 
Oceny końcowe nie są równoważne. Ocena semestralna czy końcoworoczna nie jest 
liczona jako średnia  arytmetyczna ocen szczątkowych. 
 
IV  Kryteria ocen: 
 
Stopień niedostateczny – ndst – otrzymuje uczeń, który  

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 
programowej przedmiotu nauczania, a braki w wiadomościach i 
umiejętnościach pomimo wsparcia nauczyciela uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu; 

 nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu 
trudności; 

 nie wykazuje aktywności i chęci współpracy z nauczycielem w celu 
uzupełnienia braków; 

 świadomie opuszcza i nie korzysta z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z 
zakresu matematyki. 

 
Stopień dopuszczający – dop – otrzymuje uczeń, który: 

 posiada zeszyt, podręcznik; 

 stara się pracować podczas lekcji; 

 wykonuje polecenia nauczyciela oraz ćwiczenia o niewielkim stopniu 
trudności z pomocą nauczyciela; 

 liczy w małym zakresie z pomocą nauczyciela; 

 uczeń często odrabia zadania domowe; 

Nieprzesłanie karty pracy bez usprawiedliwienia pracy skutkuje oceną niedostateczną 

                         c) inne oceny: 

- aktywność na lekcji, 
- zadania dodatkowe. 

 
Uczeń ma prawo poprawić ocenę dla siebie niekorzystną  po uzgodnieniu 

tego z nauczycielem (jeżeli jest to ocena niższa niż dostateczna). 
Ocena końcoworoczna (semestralna) wystawiana jest na podstawie ocen 
cząstkowych. 
Oceny końcowe nie są równoważne. Ocena semestralna czy końcoworoczna nie jest 
liczona jako średnia  arytmetyczna ocen szczątkowych. 
 
IV  Kryteria ocen: 
 
Stopień niedostateczny – ndst – otrzymuje uczeń, który  

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 
programowej przedmiotu nauczania, a braki w wiadomościach i 
umiejętnościach pomimo wsparcia nauczyciela uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu; 

 nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu 
trudności; 

 nie wykazuje aktywności i chęci współpracy z nauczycielem w celu 
uzupełnienia braków; 

 świadomie opuszcza i nie korzysta z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z 
zakresu matematyki. 

 
Stopień dopuszczający – dop – otrzymuje uczeń, który: 

 posiada zeszyt, podręcznik; 

 stara się pracować podczas lekcji; 

 wykonuje polecenia nauczyciela oraz ćwiczenia o niewielkim stopniu 
trudności z pomocą nauczyciela; 

 liczy w małym zakresie z pomocą nauczyciela; 

 uczeń często odrabia zadania domowe; 

 opanowane treści wskazują na braki w opanowaniu wiadomości i 
umiejętności w zakresie podstawowym, braki te przy wsparciu nauczyciela 
uczeń może usunąć; 



 opanowane treści wskazują na braki w opanowaniu wiadomości i 
umiejętności w zakresie podstawowym, braki te przy wsparciu nauczyciela 
uczeń może usunąć; 

 nie w pełni opanował technikę liczenia. 
 
Stopień dostateczny – dst –otrzymuje uczeń, który: 

 posiada zeszyt, podręcznik i dodatkowe pomoce wymagane przez 
nauczyciela; 

 uczeń odrabia zadania domowe; 

 samodzielnie pracuje podczas lekcji; 

 wykonuje polecenia nauczyciela; 

 dodaje, odejmuje mnoży i dzieli w małym zakresie liczbowym (zakres 
powiększamy), czyta zadania z treścią ze zrozumieniem; 

 opanował proste treści programowe; 

 wykonuje zadania o średnim stopniu trudności; 

 zalicza poszczególne sprawdziany, testy, kartkówki. 
 
Stopień dobry – db – otrzymuje uczeń , który: 

 posiada podręcznik i dodatkowe pomoce wymagane przez nauczyciela, 
zeszyt w którym systematycznie zapisuje notatki; 

 odrabia zadania domowe: ustne i pisemne; 

 pracuje na lekcjach; 

 wykonuje polecenia nauczyciela, jest aktywny; 

 wykonuje wymagane obliczenia sprawnie; 

 czyta polecenia zadań i zadania z treścią ze zrozumieniem; 

 opanował treści i umiejętności istotne w strukturze przedmiotu; 

 stosuje poznaną wiedze i umiejętności; 

 zalicza wszystkie sprawdziany z ocena pozytywną. 
 
 
Stopień bardzo dobry – bdb- otrzymuje uczeń, który: 

 posiada podręcznik i dodatkowe pomoce wymagane przez nauczyciela, 
zeszyt prowadzony systematycznie i ze wszystkimi notatkami; 

 zawsze odrabia zadania domowe, ustne i pisemne, jest zawsze przygotowany 
do lekcji; 

 aktywnie pracuje na lekcjach indywidualnie i w grupie; 

 nie w pełni opanował technikę liczenia. 
 
Stopień dostateczny – dst –otrzymuje uczeń, który: 

 posiada zeszyt, podręcznik i dodatkowe pomoce wymagane przez 
nauczyciela; 

 uczeń odrabia zadania domowe; 

 samodzielnie pracuje podczas lekcji; 

 wykonuje polecenia nauczyciela; 

 dodaje, odejmuje mnoży i dzieli w małym zakresie liczbowym (zakres 
powiększamy), czyta zadania z treścią ze zrozumieniem; 

 opanował proste treści programowe; 

 wykonuje zadania o średnim stopniu trudności; 

 zalicza poszczególne sprawdziany, testy, kartkówki. 
 
Stopień dobry – db – otrzymuje uczeń , który: 

 posiada podręcznik i dodatkowe pomoce wymagane przez nauczyciela, 
zeszyt w którym systematycznie zapisuje notatki; 

 odrabia zadania domowe: ustne i pisemne; 

 pracuje na lekcjach; 

 wykonuje polecenia nauczyciela, jest aktywny; 

 wykonuje wymagane obliczenia sprawnie; 

 czyta polecenia zadań i zadania z treścią ze zrozumieniem; 

 opanował treści i umiejętności istotne w strukturze przedmiotu; 

 stosuje poznaną wiedze i umiejętności; 

 zalicza wszystkie sprawdziany z ocena pozytywną. 
 
 
Stopień bardzo dobry – bdb- otrzymuje uczeń, który: 

 posiada podręcznik i dodatkowe pomoce wymagane przez nauczyciela, 
zeszyt prowadzony systematycznie i ze wszystkimi notatkami; 

 zawsze odrabia zadania domowe, ustne i pisemne, jest zawsze 
przygotowany do lekcji; 

 aktywnie pracuje na lekcjach indywidualnie i w grupie; 

 wykonuje polecenia nauczyciela; 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie; 

 bierze udział w lekcji, jest aktywny; 



 wykonuje polecenia nauczyciela; 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie; 

 bierze udział w lekcji, jest aktywny; 
 
Stopień celujący – cel – otrzymuje uczeń, który: 

 posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczają poza program przedmiotu 
w danej klasie; 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w 
rozwiązywaniu zadań teoretycznych lub praktycznych; 

 rozwiązuje zadania wykraczające poza program danej klasy; 

 wykonuje dodatkowo prace; 

 czyta cicho ze zrozumieniem; 

 rozumie polecenia zadań i poprawnie je rozwiązuje; 

 wykorzystując rozmaite źródła wzbogaca swoją wiedzę.  
 

 
Stopień celujący – cel – otrzymuje uczeń, który: 

 posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczają poza program 
przedmiotu w danej klasie; 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w 
rozwiązywaniu zadań teoretycznych lub praktycznych; 

 rozwiązuje zadania wykraczające poza program danej klasy; 

 wykonuje dodatkowo prace; 

 czyta cicho ze zrozumieniem; 

 rozumie polecenia zadań i poprawnie je rozwiązuje; 

 wykorzystując rozmaite źródła wzbogaca swoją wiedzę.  
 

 

  

 

 

 

 


