
PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA 
 

Z  MATEMATYKI 
 

do programu nauczania w klasach 4-6 szkoły podstawowej 

 
 

1. Kontrakt między nauczycielem i uczniem. 
 

 Każdą wystawioną uczniowi ocenę nauczyciel ma obowiązek uzasadnić, a uczeń ma 

prawo z zachowaniem reguł kulturalnego zachowania zapytać o niezrozumiałe dla niego 

elementy uzasadnienia oceny. 

 

 Wszystkie stosowane przez nauczyciela formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia 

są dla niego obowiązkowe. 

 

 Wszystkie prace pisemne z wyjątkiem kartkówek zapowiadane są i uzgadniane z uczniami 

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma obowiązek podać uczniowi 

zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności (nie dotyczy kartkówek). 

 

 Krótkie kartkówki mogą obejmować zakres materiału z trzech ostatnich lekcji i nie muszą 

być przez nauczyciela zapowiadane. Mogą również dotyczyć materiału przerabianego na 

bieżącej lekcji. 

 

 Uczeń nieobecny na sprawdzianie z powodu dłuższej choroby ma obowiązek napisać 

sprawdzian w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

  

 Uczniowi, który notorycznie unika zapowiedzianych prac pisemnych lub nie 

usprawiedliwi  zaraz po przyjściu do szkoły jednodniowej nieobecności w  dniu klasówki 

(sprawdzianu) nauczyciel ma prawo zlecić pisanie pracy zaraz w pierwszym dniu po 

przyjściu do szkoły lub w dowolnie innym terminie ustalonym przez siebie, bez 

porozumienia z uczniem. 

 

 Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być 

oceniany  przez tydzień (nie dotyczy prac klasowych zapowiedzianych w czasie obecności 

ucznia w szkole). 

 

 Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu półrocza  zgłoszenia nieprzygotowania do 

lekcji. Fakt ten należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. Nie dotyczy to 

zapowiedzianych sprawdzianów. Niewykorzystane zgłoszenie nie przenoszą się na drugie 

półrocze. 

 

 Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak  pracy domowej, brak zeszytu 

przedmioto-wego lub zeszytu ćwiczeń, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy 

potrzebnych do lekcji   

(o przyniesienie których prosił nauczyciel). Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie do 

lekcji, nie jest pytany, ale ma obowiązek uczestniczyć w lekcji. 

 



Uczeń ma obowiązek posiadać na każdej lekcji matematyki zaostrzony ołówek, 

gumkę, linijkę oraz ekierkę. 

 

 Po wykorzystaniu określonego powyżej limitu uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie do lekcji ocenę niedostateczną, która jest tak samo ważna jak pozostałe 

oceny (nie dotyczy to nieprzygotowania usprawiedliwionego z powodu sytuacji losowej 

ucznia). 

 

 Uczeń, który jest nieobecny 1 dzień w szkole ma obowiązek nadrobić na następną lekcję 

realizowany w tym czasie materiał programowy oraz uzupełnić notatki w zeszycie 

przedmiotowym. 

W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole termin nadrobienia zaległości i 

uzupełnienia notatek w zeszycie uzgadniany jest indywidualnie z nauczycielem. 

 

 Przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej, rocznej nie przewiduje się dodatkowych 

sprawdzianów zaliczeniowych. W uzasadnionych losowych przypadkach nauczyciel może 

wyrazić zgodę na pisanie przez ucznia dodatkowego sprawdzianu. 

 

 Przy ocenianiu ucznia z trudnościami w uczeniu się lub problemami zdrowotnymi 

nauczyciel ma obowiązek uwzględnić wskazówki pedagoga szkolnego  oraz zalecenia 

dotyczące wymagań edukacyjnych w stosunku do danego ucznia określone w opinii 

Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej. 

 

 Uczeń ma obowiązek  prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym ma zapisywać notatki 

na każdej lekcji w pełnym brzmieniu, bez skrótów myślowych dokonywanych 

samodzielnie. Zeszyt ma być prowadzony estetycznie, przy każdym temacie lekcji 

powinien umieścić datę jej przeprowadzenia.  

Wszystkie rysunki w zeszycie przedmiotowym lub w ćwiczeniach uczeń powinien 

wykonywać ołówkiem przy użyciu linijki (nie dotyczy to wykonywanych przez ucznia 

szkiców odręcznych). Każdy uczeń może otrzymać co najmniej jedną ocenę za 

prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub ćwiczeniowego.  

 

2. Narzędzia pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów 
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi; 

 kartkówki, sprawdziany,  

 odpowiedzi ustne, 

 prace domowe, 

 zeszyty ćwiczeń, 

 inne formy aktywności np. udział w konkursach matematycznych, wykonywanie pomocy   

dydaktycznych,  

  obserwacja ucznia:  -  przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcji, praca w grupie, 

Prezentowanie w różnych formach wyników swojej pracy. Aktywność na lekcjach, praca 

w grupach i własny wkład pracy ucznia. 

 

3. Zasady poprawiania ocen 
 Uczeń ma prawo do poprawy (jeden raz ) każdej otrzymanej oceny ze sprawdzianu - 

ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika lekcyjnego z / i brana pod uwagę przy 

klasyfikacji ucznia. Poprawa sprawdzianu odbywa się podczas stałych konsultacji 

prowadzonych przez nauczyciela dla uczniów klas 4 - 6, wg harmonogramu  podanego 

do wiadomości uczniów . Poprawa może być również podczas lekcji. 



 Kartkówki nie podlegają  poprawie, chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej. 

 Uczeń klasy IV, V lub VI, który otrzymał  tylko z matematyki roczną ocenę 

niedostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy 

 
Uczniowie zostają zapoznani szczegółowo z Przedmiotowym Systemem Oceniania z 

Matematyki na pierwszych lekcjach w nowym roku szkolnym. Na bieżąco, nauczyciel 

przypomina o zasadach oceniania i wymaganiach edukacyjnych na poszczególne stopnie 

szkolne przy uzasadnianiu wystawianych uczniom ocen oraz przy klasyfikacji śródrocznej i 

rocznej. 

Działania te mają na celu wspieranie uczniów w samodzielnym planowaniu własnego 

rozwoju oraz motywowaniu do dalszej pracy. 

 

 

4. Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania 
 

PSO podlega ewaluacji na koniec roku szkolnego oraz na zakończenie cyklu edukacyjnego. 

 

 

 

 

 

 
 


