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ROZDZIAŁ I



Przepisy ogólne

⦁ Ocenianiu  podlegają osiągnięcia  edukacyjne  uczniów  poprzez  rozpoznawanie  przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i  umiejętności  w  stosunku  do  wymagań  edukacyjnych,  wynikających  z  podstawy 

programowej.

⦁ Ocenianie ma na celu:

⦁ informowanie  ucznia  o  poziomie  jego  osiągnięć  edukacyjnych  i  jego  postępach  w  tym 

zakresie,

⦁ udzielaniu uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

⦁ motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce,

⦁ dostarczenia  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  i  nauczycielom  informacji  o  postępach  i 

trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

⦁ Ocenianie obejmuje:

⦁ formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

⦁ dostosowanie  wymagań  dla  uczniów  z  opiniami  i  orzeczeniami  CPP,  dotyczącymi 

zaburzeń  i  odchyleń  rozwojowych  lub  specyficznych  trudności  w  uczeniu  się  do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,

⦁ ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według tej samej skali ocen od 1 do 

6,

⦁ sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

⦁ ustalanie  warunków  i  trybu  uzyskiwania  wyższych  niż  przewidywane  rocznych 

(śródrocznych)  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć 

edukacyjnych,

⦁ przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

⦁ ustalenie  warunków  i  sposobu  przekazywania  rodzicom  (prawnym  opiekunom), 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.



ROZDZIAŁ II

Ocenianie  i klasyfikowanie uczniów

⦁ Ocenianie:

Oceny bieżące , śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z matematyki w kl. IV – VI ustala się w 

stopniach wg skali:

⦁ celujący     6

⦁ bardzo dobry  5

⦁ dobry  4

⦁ dostateczny   3

⦁ dopuszczający  2

⦁ niedostateczny  1

rozkład procentowy na poszczególne oceny

powyżej 100%  celujący
90 – 100 %  bardzo dobry
70 – 89 %  dobry
51 – 69 %  dostateczny
30 – 50 %  dopuszczający
0 – 29 %  niedostateczny

Oceny są jawne.

⦁ Formy sprawdzania poziomu i umiejętności edukacyjnych uczniów:

⦁ pisemne:

⦁ prace  klasowe  – obejmują większy  zakres materiału,  trwają  1  godzinę  lekcyjną, 
zapowiadane  na  dwa  tygodnie  przed  planowanym  pisaniem;  pracę  klasową 
poprzedza  lekcja  powtórzeniowa,  uczniowie  znają  zakres  sprawdzanej wiedzy  i 
umiejętności. Prace klasowe są obowiązkowe.

⦁ sprawdziany  , testy – forma sprawdzanie wiadomości  i umiejętności z kilku  lekcji 
wprowadzających nowy materiał, zapowiadane przez nauczyciela na tydzień przed 
pisaniem.

⦁ kartkówki  – krótkie  formy  pisemne,  obejmujące  zakres  treści  do  3  jednostek 
lekcyjnych, nie są zapowiadane i nie można ich poprawiać.



⦁ prace domowe – krótko i długoterminowe, zadawane na bieżąco.

⦁ prace dodatkowe – w ustalonym czasie.

⦁ Ustne:

⦁ odpowiedzi uczniów,

⦁ aktywność na lekcji,

⦁ przygotowanie do lekcji,

⦁ inne formy:

⦁ praca w grupach,

⦁ aktywność  uczniów  poza  zajęciami  obowiązkowymi,  udział  w  konkursach 
matematycznych szkolnych i pozaszkolnych.

Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych 3 razy w półroczu ( brak zadania domowego, 
brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, brak pomocy potrzebnych do lekcji). Nieprzygotowanie nie dotyczy 
lekcji, podczas których odbywają się prace klasowe, sprawdziany czy kartkówki. Po wykorzystaniu 
określonego limitu uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

⦁ Sposoby poprawiania prac pisemnych:

⦁ uczeń ma możliwość poprawienia ocen z pracy klasowej lub sprawdzianów w ciągu 
2 tygodni po oddaniu pracy po uzgodnieniu z nauczycielem,

⦁ jeżeli  z przyczyn  losowych uczeń nie może pisać pracy  klasowej  lub  sprawdzianu, 
zobowiązany  jest  napisać  w  ciągu  dwóch  tygodni,  w  terminie  uzgodnionym  z 
nauczycielem,

⦁ poprawę  uczeń  pisze  tylko  raz,  pod  uwagę  brana  jest  ocena  korzystniejsza  dla 
ucznia,

⦁ uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną  z zadania domowego uzupełnia braki 
na  następną  lekcję  i  pokazuje  nauczycielowi.  Poprawione  zadanie  domowe  nie 
będzie oceniane.

⦁ Ustalanie przewidywanej rocznej i półrocznej oceny klasyfikacyjnej:

⦁ przy wystawianiu oceny półrocznej i rocznej nauczyciel uwzględnia postępy ucznia,

⦁ informacje o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rocznych ( półrocznych) 

z matematyki przekazuje wychowawca klasy na zebraniu z rodzicami na 1 miesiąc przed 

wystawieniem ocen ,

⦁ informacja  o  przewidywanej  ocenie  niedostatecznej  z  matematyki  na  koniec  roku 

( półrocze), jest przekazywana w formie pisemnej przez wychowawcę klasy na

1 miesiąc przed wystawieniem ocen, potwierdzone podpisem rodzica/ opiekuna,

⦁ ocenę roczną ( półroczną) nauczyciel wystawia najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjną 

radą pedagogiczną, informując ucznia o wystawionej ocenie

⦁ nie przewiduje się sprawdzianu poprawkowego na koniec roku ( półrocze)



z matematyki.

⦁ Zasady klasyfikowania laureatów konkursów matematycznych:

Laureaci  konkursów matematycznych o  zasięgu wojewódzkim w  szkole podstawowej otrzymują 

ocenę celującą roczną(półroczną) z matematyki.

ROZDZIAŁ III

Formy informowania rodziców

⦁ Nauczyciel  na  początku  każdego  roku  szkolnego  ,  nie  później  niż  do  końca  września 

informuje  uczniów  oraz  rodziców  o wymaganiach  edukacyjnych,  sposobach  sprawdzania 

osiągnięć , kryteriach oraz warunkach uzyskiwania oceny klasyfikacyjnej z matematyki.

⦁ Informacje  o  wiedzy,  postępach,  umiejętnościach  i  zachowaniu  na  lekcji  matematyki 

nauczyciel  przekazuje  rodzicom  przez  wychowawcę  klasy,  zapisem  w  zeszycie 

przedmiotowym lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami.

ROZDZIAŁ IV

Załączniki

Załącznik nr 1 : Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie 4

Załącznik nr 2 : Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie 5

Załącznik nr 3: Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie 6

Załącznik nr 4: Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie 7


