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ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI 

KL. 4A, 4B 

 

 
Osiągnięcia edukacyjne uczniów oceniane są na podstawie rozpoznania poziomu 

i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności z matematyki. 

 

A. Ocenianie bieżące 

 

 Kontrola osiągnięć uczniów odbywa się systematycznie poprzez: 

1. odpowiedzi ustne 

2. kartkówki 

3. prace klasowe 

4. pracę na lekcji, aktywność 

5. zadania domowe  

6. prace dodatkowe 

7. krótkie odpowiedzi 

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).  

2. Sprawdziany, prace klasowe obejmujące materiał powyżej trzech ostatnich 

tematów lekcyjnych, są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i potwierdzone 

zapisem w dzienniku lekcyjnym.  

3. Kartkówki, obejmujące sprawdzenie materiału bieżącego, nie wymagają 

zapowiedzi. 

4. Kartkówka i sprawdzian, na których uczeń był nieobecny, muszą zostać zaliczone 

w formie ustalonej z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel 

oznacza wpisując w rubrykę ocen „nb”. Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się 

takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, 

nauczyciel wpisuje w miejsce „nb” ocenę niedostateczną.  

5. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu 
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oceny niedostatecznej.  

6. Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa 

odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny 

niedostatecznej.  

7. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady 

przeliczania punktów na ocenę: 

Poniżej 40% - niedostateczny 

40% - 54,99% - dopuszczający 

55% - 74,99% - dostateczny 

75% - 89,99% - dobry 

90% - 99,99% - bardzo dobry 

100% i/lub zadanie dodatkowe (do dyspozycji nauczyciela) – celujący. 

 Uczniowie z aktualną opinią lub orzeczeniem P.P.P. o obniżeniu wymagań, 

mają skalę obniżoną lub zindywidualizowane pytania i zadania – adekwatnie do 

potrzeb i możliwości uczniów. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu, nauczyciel stosuje następujące zasady 

przeliczania punktów na ocenę:  

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

31% - 45% - dopuszczający  

46% - 65% - dostateczny 

66% - 80% - dobry (90) 

81% - 90% - bardzo dobry  

91% - 100% - celujący. 

8. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia 

do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład 

pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia. Zasady 

przeliczania punktów na ocenę dla tych uczniów określają indywidualne IPET-y. 

9. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak pracy domowej, brak części 

pracy domowej – np.: 1 ćwiczenie, ćwiczenie niedokończone, brak zeszytu, 

podręcznika, ćwiczeń, brak uzupełnionych lekcji w zeszycie lub ćwiczeniach 
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z powodu nieobecności na lekcji) 2 razy w ciągu semestru, kolejne to oceny 

niedostateczne. Jeśli uczeń nie zgłosi żadnego nieprzygotowania w semestrze otrzyma 

ocenę celującą wagi 1. 

10. W terminie ustalonym z nauczycielem, uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy 

ocen z prac klasowych. Każda ocena z poprawy jest wstawiana do dziennika. 

B. Ocenianie całościowe 

Ocena całościowa będzie brała pod uwagę: 

 indywidualne cechy ucznia 

 przebieg jego nauki 

 zaangażowanie i wkład pracy  

1. Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie uzyskanych ocen cząstkowych 

z uwzględnieniem możliwości ucznia i wkładu jego pracy. Wskaźnikiem, 

ułatwiającym uczniowi i rodzicowi zdiagnozowanie stopnia opanowania przez ucznia, 

wymaganego materiału, jest średnia wagowa.  

2. Waga ocen: 

- praca na lekcji, prace domowe, aktywność na lekcji nagradzana plusami lub 

minusami (5 plusów – ocena bardzo dobra, 5 minusów – ocena niedostateczna) 

i inne – waga 1 

- odpowiedź ustna, kartkówka - waga 2 

- sprawdziany, prace klasowe – waga 3 

- średnia ważona za pierwszy semestr – waga 6 

3. Ocena końcowa nie jest średnią wagową. Ocena końcowa zależy od stopnia 

opanowania wymaganego materiału, wkładu pracy i możliwości ucznia,. Średnia 

wagowa nie jest celem samym w sobie, ale wskaźnikiem ułatwiającym uczniowi 

i rodzicowi zdiagnozowanie stopnia opanowania przez ucznia, wymaganego materiału.  

- poniżej 1,60 – ocena niedostateczna, 

- od  1,60 - ocena dopuszczająca,  

- od 2,60 – ocena dostateczna, 

- od 3,60 – ocena dobra, 

- od 4,60 – ocena bardzo dobra, 
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- powyżej 5,10 – ocena celująca. 

W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może odstąpić od stosowania średniej 

wagowej. 

4. W czasie kształcenia na odległość obowiązują wszystkie powyższe zasady oceniania 

oraz zasady wynikające ze zmian w Statucie Szkoły. Ponadto: 

- ocenianiu podlegają przesyłane prace wykonane samodzielnie przez uczniów, 

- wszystkie prace wyznaczone przez nauczyciela są obowiązkowe do wykonania 

w wyznaczonym terminie, 

- za brak pracy przesłanej w wyznaczonym terminie uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. Ocenę tę uczeń może poprawić w ciągu tygodnia od wstawienia jej do 

dziennika, jednak nie później niż na tydzień przed ostatecznym terminem wystawienia 

oceny semestralnej i końcoworocznej. 

5. Uczeń nie poprawia oceny na dany semestr.   

 

Kryteria oceniania 

 

1. ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: w wysokim stopniu opanował wiedzę 

i umiejętności z matematyki określone programem nauczania i umie je zastosować 

i prezentować. Potrafi rozwiązać wiele problemów praktycznych i teoretycznych 

nietypowych lub bierze udział w olimpiadach lub konkursach przedmiotowych, 

zawodach sportowych lub innych i zajmuje punktowane miejsce w finale 

wojewódzkim, krajowym, 

2. ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: prezentuje pełny zakres wiedzy 

i umiejętności, które nabył na lekcji i sprawnie się nimi posługuje w samodzielnym 

rozwiązywaniu problemu zadanego przez nauczyciela. Potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach, 

3. ocenę dobry otrzymuje uczeń, który: posiada wiadomości i umiejętności, które 

pozwalają mu na zrozumienie większości treści programowych i poprawnie 

samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne z danego 

przedmiotu, 
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4. ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: opanował podstawowe wiadomości 

i umiejętności użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do 

kontynuowania nauki na wyższym poziomie, rozwiązuje zadania o średnim stopniu 

trudności, czasami przy pomocy nauczyciela, 

5. ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: posiada wiadomości i umiejętności 

umożliwiające mu świadome korzystanie z lekcji, pracuje przy pomocy nauczyciela, 

korzysta z jego uwag i rad oraz potrafi rozwiązać proste zadania, typowe dla danego 

przedmiotu, jego braki są duże, ale da radę nadrobić je w przyszłym semestrze, 

6. ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował  minimum wiadomości 

i umiejętności z przedmiotu, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy, często 

nie potrafi on rozwiązać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela. 

 

Zasady oceniania opracowała: 

 

mgr Wioletta Rosiak 


