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ROK SZKOLNY 2021/2022 



Przedmiotowe Zasady Oceniania ( PZO) opracowano na podstawie WZO PSP w 

Gidlach  zgodnego z  Rozporządzenia MEiN  w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych. 

Uczniowie zostają zapoznani szczegółowo z Przedmiotowymi Zasadami 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. 

1. Cele oceniania: 

 poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, 

 pomoc uczniowi w planowaniu swojego rozwoju, 

 motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

 dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach,  trudnościach i 

uzdolnieniach ucznia, 

 porównanie wiedzy i umiejętności ucznia ze standardami edukacyjnymi, 

 dokonanie klasyfikacji ucznia i sprawdzenie jego stopnia przygotowania do dalszego 

etapu kształcenia. 

 

2. Na lekcjach matematyki oceniane będą następujące dziedziny aktywności ucznia: 

 rozumienie pojęć matematycznych, 

 znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń, 

 prowadzenie rozumowań, 

 rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod, 

 posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym do danego etapu 

kształcenia, 

 analizowanie tekstów w stylu matematycznym, 

 stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów pozamatematycznych, 

 prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach, 



 aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia. 

3. Standardy edukacyjne 

Treści realizowane na matematyce służą osiągnięciu następujących standardów 

edukacyjnych. 

Czytanie 

 Uczeń odczytuje różne teksty: 

- teksty użytkowe, w tym instrukcję, przepis, tabelę, notatkę, 

- proste teksty podręcznikowe. 

 Uczeń rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i 

opisach, diagramach, mapach, planach, schematach, innych rysunkach. 

 Uczeń odczytuje dane z tekstu źródłowego, tabeli, wykresu , planu, mapy, diagramu 

oraz odpowiada na proste pytania z nim związane. 

Pisanie 

 Uczeń pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się różnymi formami 

wypowiedzi    (opisywanie figur). 

 Uczeń formułuje wypowiedzi ze świadomością celu( uzasadnianie odpowiedzi i 

decyzji). 

 Uczeń buduje tekst poprawny, celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm 

gramatycznych, ortograficznych i  interpunkcyjnych (układanie zadań na podstawie 

ilustracji). 

 Uczeń przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli: 

- przenosi informacje na oś liczbową, układ współrzędnych, 

- wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, rysunku. 

 Uczeń dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu ( wykonywanie rysunków, 

sporządzanie diagramów). 

Rozumowanie 

 Uczeń posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu przyporządkowania 

wydarzeń: 

- sytuuje je w przestrzeni, 

- umieszcza daty w przedziałach czasowych, 



- oblicza upływ czasu między wydarzeniami, 

- porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej. 

 Uczeń przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk. 

 Uczeń wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić, wyjaśniając swoje stanowisko, 

używa odpowiednich argumentów. 

 Uczeń opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego 

i algebraicznego, równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą, planu, mapy, 

rysunku, prostego schematu, diagramu słupkowego i kołowego. 

 Uczeń rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności liczb, zjawisk, przemian, 

obiektów przyrodniczych, elementów środowiska: 

- wskazuje różnice i podobieństwa liczb, figur oraz porządkuje liczby zgodnie z daną 

cechą, 

- rozpoznaje figury geometryczne i podaje ich własności. 

 Uczeń dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach: 

- odgaduje zasadę zapisania liczb, dopisuje następne, 

-odgaduje zasadę powstawania kolejnych rysunków i dorysowuje następne. 

 Uczeń ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania. 

 Uczeń analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność: 

- porównuje wyniki z własnym doświadczeniem, 

- sprawdza wyniki z warunkami zadania. 

Korzystanie z informacji 

 Uczeń wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi. 

 Uczeń analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera spośród tych 

ofert, kierując się wskazanymi kryteriami 

Wykorzystanie wiedzy w praktyce 

 Uczeń posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji 

spotykanych w środowisku. 

 Uczeń wybiera przyrządy, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisuje 

wyniki obserwacji. 

 Uczeń wykonuje obliczenia dotyczące : długości, powierzchni, objętości, wagi, czasu, 

temperatury, pieniędzy. 



 Uczeń planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora. 

 Uczeń wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności liczb, figur, zjawisk, 

przemian,  obiektów przyrodniczych, elementów środowiska i stosuje je do 

rozwiązywania problemu.  

4. Poziomy i kryteria wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ustala 

się następujące ogólne kryteria stopni:  

 

 stopień celujący - otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i 

umiejętności z matematyki określone programem nauczania. Uczeń samodzielnie i 

twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych (osiąga sukcesy w różnorodnych konkursach); 

 

 stopień bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który opanował w pełnym zakresie program 

nauczania przedmiotu w danej klasie (wiedzę i umiejętności), biegle posługuje się 

zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych; 

 

 stopień dobry - otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i 

umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na 

poziomie przekraczającym wymagania, zawarte w podstawie programowej oraz 

poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 

typowych zadań praktycznych i teoretycznych; 

 

 stopień dostateczny - otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

określone przez podstawę programową (sprecyzowane programie nauczania dla danej 

klasy) oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 

trudności; 

 

 stopień dopuszczający - otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu zakresu 

wiedzy i umiejętności, opisanych w podstawie programowej, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne 



typowe, o niewielkim stopniu trudności, korzystając przy tym czasem z pomocy 

nauczyciela; 

 

 stopień niedostateczny - otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i 

umiejętności w stopniu umożliwiającym dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z 

danego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać zadań typowych o podstawowym 

stopniu trudności. 

 

Szczegółowy zakres  wiedzy i umiejętności uczniów dla poszczególnych poziomów 

edukacyjnych (w rozbiciu na poszczególne stopnie szkolne) zawiera  załącznik do dokumentu: 

 

Opis wymagań do programu Matematyka z plusem 

 Wymagania programowe dla klasy 4  

 Wymagania programowe dla klasy 5 

 Wymagania programowe dla klasy 6 

 Wymagania programowe dla klasy 7 

 Wymagania programowe dla klasy 8 

 

Na pierwszym zebraniu z rodzicami (wrzesień) wychowawcy informują rodziców o 

wymaganiach edukacyjnych ze swojego przedmiotu, a także informują rodziców, że 

wymagania edukacyjnego z każdego przedmiotu są do wglądu w dzienniku elektronicznym 

oraz u nauczyciela danego przedmiotu. 

Na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują 

uczniów o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny, wymagania te znajdują się w 

klasie w miejscach dostępnych dla uczniów i nauczycieli lub w dzienniku elektronicznym. 

5. Zasady oceniania uczniów 

 Wymagania edukacyjne wynikają z realizowanego   programu nauczania: „Matematyka 

z plusem”. 

 Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia, umożliwiając 

każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesu. 

 Nauczyciel dokonuje diagnozy wstępnej uczniów klasy IV w zakresie wiedzy i 

umiejętności matematycznych zdobytych w klasach I-III. Ocena diagnostyczna  daje 



informacją zwrotną dla ucznia, nauczyciela i rodziców nie ma wpływu na ocenę 

śródroczną i roczną. 

Uczeń, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 

trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym na 

danym poziomie nauczania, ma dostosowane wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych poprzez np.  

- dyslektycy mają czytaną treść zadań, (jeśli o to poproszą)oraz zamiana kolejności cyfr 

nie ma wpływu na obniżenie oceny, jeśli zachowany jest logiczny tok myślenia. 

- osoby słabo widzące mają powiększoną czcionkę, jeśli standardowa wersja 

sprawdzianu jest dla nich nieczytelna  

- wybór formy odpowiedzi (pisemna, ustna). 

Jednak uczniowie ci powinni opanować co najmniej wymagania konieczne, żeby móc 

kontynuować naukę w klasie programowo wyższej lub musi być zauważony postęp w 

wiadomościach i umiejętnościach ucznia. W przypadku tych uczniów przy ustalaniu 

oceny nauczyciel może brać  pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków lekcyjnych, aktywność  podczas lekcji, chęć 

uczestniczenia w zajęciach dodatkowych ( jeśli szkoła takie oferuje). 

 W planie wynikowym realizacji materiału nauczania matematyki uwzględnione są cele 

kształcenia w ujęciu operacyjnym wraz z określeniem wymagań edukacyjnych . Stosuje 

się dwa poziomy wymagań: podstawowy i  ponadpodstawowy . 

 Uczniowie mają możliwość zapoznają się z wymaganiami  z każdego działu. 

 Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia i ocenienia prac pisemnych w ciągu 14 

dni roboczych od daty ich przeprowadzenia.  

 Uczeń może dwa razy w półroczu, bez konsekwencji, zgłosić nieprzygotowanie do 

zajęć.  

5.Narzędzia pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów. 

Odpowiedzi ustne; 

 oceniana jest wiedza teoretyczna, 

 umiejętności rachunkowe,  

 umiejętności rozwiązywania zadań z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na lekcjach,  

 znajomość różnych sposobów rozwiązywania tego samego zadania, 

 stosowanie języka matematycznego, 



 sposób prezentacji – umiejętność formułowania myśli, 

 umiejętność  posługiwania się przyrządami geometrycznymi. 

 Prace pisemne; 

 kartkówki – obejmujące do 2 ostatnich tematów lekcyjnych , oceny z nich są traktowane 

jak oceny z odpowiedzi ustnych, 

 sprawdziany obejmujące swym zakresem kilka lekcji, 

 prace klasowe, obejmujące zakres materiału z całego działu. 

 

W pracach klasowych, kartkówkach, sprawdzianach, samodzielnej pracy na lekcjach i 

w pracach domowych oceniane są trzy elementy: 

 metoda (wybór prawidłowej drogi postępowania, analiza zadania, wybór wzoru), 

 wykonanie (podstawienie do wzoru ,obliczenie), 

 rezultat (wynik zgodny z warunkami zadania). 

W testach – zadanie zaliczone jest jako rozwiązane poprawnie, jeżeli podana jest właściwa 

odpowiedź. 

Prace klasowe, sprawdziany i kartkówki ocenia się w skali punktowej, a liczba punktów 

jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WZO. 

Tabela przeliczania skali punktowej na ocenę 

 ocena 2  za zdobycie 30 %-49% ogólnej liczby punktów 

 ocena 3 za zdobycie 50 %-74% ogólnej liczby punktów 

 ocena 4 za zdobycie 75 % - 89% ogólnej liczby punktów 

 ocena 5 za zdobycie 90 % - 99% ogólnej liczby punktów 

 ocena 6 za zdobycie 100%  ogólnej liczby punktów  

. 

  Zaangażowanie; 

 prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, 

 odrabianie prac domowych. 

 Prace długoterminowe, zadania praktyczne, projekty edukacyjne. 

  Inne formy aktywności np. 

 udział w konkursach matematycznych, 

 aktywne uczestnictwo w pracach koła matematycznego, 



 wykonanie pomocy dydaktycznych. 

Obserwacja ucznia: 

 przygotowanie do lekcji, 

 aktywność na lekcji 

  praca w grupie. 

W pracy grupowej uczniów podlega ocenie: organizacja pracy, komunikacja, prezentacja 

wyników, 

Liczbę i częstotliwość pomiarów osiągnięć edukacyjnych ucznia przedstawia tabela ; 

 FORMY AKTYWNOŚCI  CZĘSTOTLIWOŚĆ 

 Prace klasowe, sprawdziany   po zakończeniu działu(3 - 4 w sem.) 

 Kartkówki  wg potrzeb 

 Odpowiedzi ustne  wg ustaleń nauczyciela z uczniami 

 Zeszyty ćwiczeń  co najmniej 2 

 Zadania domowe  co najmniej 2 

 Aktywność na lekcji  na bieżąco 

 Przygotowanie do lekcji  na bieżąco 

 Prace projektowe /długoterminowe/  wg potrzeb /1 - 2 w roku / 

 Prace dodatkowe  na bieżąco 

 

 

 Za pracę na lekcji uczeń oceniany może być też za pomocą plusów (+) i minusów(-), pięć 

plusów jest równoważne ocenie bardzo dobrej, pięć minusów - ocenie niedostatecznej.  

 

6. Ustalenie oceny półrocznej i rocznej. 

Ocena półroczna lub roczna  jest średnią ważoną wszystkich ocen uzyskanych  przez 

ucznia w danym okresie. 

 prace klasowe, sprawdziany ( średnia ocen) waga 0,5 

śr. PK × 0,5 

  kartkówki, odpowiedzi ustne,  (średnia ocen), waga 0,4 

śr. S × 0,4 

 pozostałe formy aktywności( średnia ocen) waga 0,1 



śr. P × 0,1 

Uzyskane punkty zamienia się na oceny klasyfikacyjne półroczne i roczne zgodnie z tabelą 

8.1.:Tabela 8.1. 

OCENA PUNKTY 

CELUJĄCY 5,51 i wyżej 

BARDZO DOBRY 4,61- 5,5O 

DOBRY 3,61 – 4,60 

DOSTATECZNY 2,61 – 3, 60 

DOPUSZCZAJĄCY 1,61 – 2,60 

NIEDOSTATECZNY 0      -  1,60 

 

Ocenę celującą klasyfikacyjną półroczną lub roczną uzyskuje uczeń, który uzyskuje oceny 

celujące ze sprawdzianów, prac klasowych oraz uczestniczy w konkursach matematycznych o 

zasięgu wojewódzkim czy ogólnopolskim zdobywając na nich  wysokie wyniki. Za osiągnięcia 

w konkursach uczeń otrzymuje do dziennika ocenę o wadze 0,5. 

 

Oceny półroczne i roczne wystawia się bez znaku ( +) i ( -). 

 

Proponowaną ocenę pozytywną na półrocze lub koniec roku uczeń  

pozna z co najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem a ocenę  

niedostateczną z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.  

 

Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji matematyki  nie może być klasyfikowany z tego 

przedmiotu. 

 

Nie może być  klasyfikowany  również uczeń, który uchyla się od odpowiedzi  i pisania prac 

pisemnych. 

Ocena roczna jest ostateczna, można  ją zmienić tylko na mocy egzaminu poprawkowego. 

 

7. Zasady przeprowadzania sprawdzianów, prac klasowych, kartkówek 

 Prace klasowe( sprawdziany) są obowiązkowe. 

 Termin prac podawany jest na 7 dni przed terminem ich pisania i wpisywany do 

dziennika lekcyjnego z tym samym wyprzedzeniem. 



 Usprawiedliwiona nieobecność na pracy klasowej(sprawdzianie) powoduje 

konieczność napisania pracy w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. 

 Nieobecność nieusprawiedliwiona  na pracy klasowej(sprawdzianie) obliguje ucznia do 

napisania jej na następnej lekcji. 

 Kartkówki obejmują materiał programowy ostatniej lekcji lub kilku lekcji, na których 

ćwiczona była dana umiejętność. Kartkówki  nie muszą być zapowiadane.  

 Nieobecność na kartkówce nie obliguje ucznia do pisania jej w innym terminie. 

8. Zasady organizowania lekcji powtórzeniowych oraz przeprowadzania prac 

klasowych i sprawdzianów. 

Po zakończeniu każdego działu przewidziana jest praca klasowa. Na syntezę materiału, 

(umieszczonego w podręczniku po zakończeniu każdego działu programowego) przewiduje się  

jedną godzinę lekcyjną. W zależności od potrzeb nauczyciel może w danej klasie zwiększyć 

liczbę godzin przeznaczonych na usystematyzowanie materiału. 

W trakcie każdego półrocza, po I półroczu lub po roku mogą być przeprowadzone w każdej 

lub w dowolnie wybranej klasie dodatkowe sprawdziany umiejętności określające stopień 

opanowania przez uczniów wymagań edukacyjnych lub określonych standardów 

egzaminacyjnych. Harmonogram przeprowadzenia tych sprawdzianów określa dyrektor 

Szkoły. 

9. Zasady poprawy wyników niekorzystnych 

 Uczeń ma możliwość  poprawy każdej oceny ( z wyjątkiem bardzo dobrej) z pracy 

klasowej, (sprawdzianu). Poprawa pracy pisemnej odbywa się w dzień wspólnie 

ustalony ,nie później niż dwa tygodnie od oddania tej pracy ( poprawa na życzenie 

ucznia może być ustna ) . Kartkówki nie podlegają poprawie. 

 Uchylanie się od pisania pracy klasowej powoduje wpisanie oceny niedostatecznej. 

 Uczeń który nie pisał pracy z powodów niezależnych od niego ( choroba , wyjazd ) ma 

obowiązek napisać ją w ciągu 2 tygodni po powrocie do szkoły. 

 Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie ulegają 

zmianie. 

 Uczeń, który nie poprawił oceny, traci prawo do następnych poprawek. Każdą pracę 

klasową poprawia się tylko raz. 

 Po uzyskaniu oceny z poprawy wlicza się ją do średniej ważonej a poprzednia przestaje 

obowiązywać. 



 

10. Zasady informowania o osiągnięciach 

 Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach.  

 Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć za co i jaką ocenę otrzymał .  

 Rodzice są także informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań  

i konsultacji oraz poprzez dziennik elektroniczny. 

 Zarówno uczeń, jak i rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych oraz ocen ucznia 

w dzienniku elektronicznym. 

 W zależności od potrzeb nauczyciel przeprowadza rozmowy indywidualne, 

telefoniczne lub osobiste, informujące rodziców o postępach w nauce ich dzieci.  

 

11. Ewaluacja PZO 

 Ewaluację przeprowadza nauczyciel matematyki uczący w klasach IV – VIII. 

 Ewaluacja jest przeprowadzana na końcu każdego roku szkolnego i stanowi podstawę 

do wprowadzenia zmian w nowym roku szkolnym. 

Informacje o zmianach przekazywane są uczniom i rodzicom we wrześniu nowego roku. 

 

Wszelkie sprawy sporne, nie ujęte w PZO, rozstrzygane będą zgodnie z WZO oraz 

rozporządzeniem MEiN. 

 

Opracowała mgr Anna Bednarz         

 

 

 


