
 
Przedmiotowy system oceniania z matematyki dla klasy 6 i 8  – r. szk. 2020/2021 

 

1. Obszary aktywności oceniane na lekcjach matematyki: 

a) prace klasowe całogodzinne 

b) krótkie sprawdziany (kartkówki) 

c) odpowiedzi ustne 

d) aktywność na lekcji 

e) praca domowa 

f)    praca samodzielna na lekcji 

g) testy 

h) zadania dodatkowe 

i) prace plastyczne i techniczne związane tematycznie z 

algebrą i geometrią. 

   W/w obszary oceniane są przy pomocy następującej skali ocen: 

- celujący  6,  

- bardzo dobry  5, 5-, 5+ 

- dobry  4, 4-, 4+ 

- dostateczny  3, 3-, 3+ 

- dopuszczający 2, 2-, 2+ 

- niedostateczny  1, 1+

      oraz pomocniczo znaków: plus „ + ” wpisywanych do dziennika lub zeszytu ucznia, minus „ - ” wpisywanych do dziennika  

i ocenianych zgodnie z zasadą: cztery „plusy” -  ocena bardzo dobra, cztery „minusy” - ocena niedostateczna. 

2. Prace pisemne całogodzinne zawierają zadania z treści całego działu programowego lub większej ilości materiału. 

Zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem i przeprowadzone jako jedyne w danym dniu. 

3. Uczeń, który opuścił pracę klasową z powodu jedno- do trzydniowej nieobecności w szkole, pisze zaległą pracę w pierwszym 

dniu obecności. 

4. Uczeń, który opuścił pracę klasową z powodu nieobecności w szkole dłuższej niż 3 dni powinien zgłosić się do nauczyciela w 

celu umówienia się i napisania zaległej pracy, w terminie do dwóch tygodni po powrocie ucznia do szkoły. Jeśli uczeń nie 

zgłosi się w celu umówienia – pisze sprawdzian „z marszu”.  

5. Uczeń może poprawić ocenę pozytywną z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania, zaś ocenę niedostateczną 

poprawić musi. Otrzymana ocena wpisana zostaje do dziennika, jeśli jest wyższa od poprzedniej. 

6. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane wcześniej a zawierają wiadomości z maksymalnie trzech 

ostatnich jednostek tematycznych (nie godzin lekcyjnych). 

7. Ocenione prace pisemne są udostępniane uczniowi do wglądu a następnie są przechowywane przez nauczyciela do końca 

bieżącego r. szk. 

8. Rodzic ma możliwość wglądu do ocenionych prac pisemnych podczas konsultacji indywidualnych z nauczycielem. 

9. Znakiem „minus” karany jest uczeń za:  

- brak zeszytu, 

- brak zeszytu ćwiczeń, 

- brak przyborów do geometrii (podczas lekcji geometrii), 

- brak połowy lub mniej niż połowy pracy domowej, 

- nie wykonanie bądź zlekceważenie poleceń nauczyciela 

podczas lekcji

10. Uczeń może skorzystać z czterokrotnego usprawiedliwienia braku pracy domowej w półroczu bez konsekwencji  

w postaci oceny lub „minusa”, jeśli zgłosi brak nauczycielowi na początku lekcji (odnotowanie w dzienniku w postaci „np”); jeśli 

natomiast nie skorzystał z możliwości usprawiedliwienia się a nie posiada pracy domowej lub jej większości, bądź nie posiada 

zeszytu z zadaną pracą domową - otrzymuje ocenę niedostateczną do dziennika, którą może poprawić lub „skasować” pokazując 

wykonaną pracę domową na kolejnej lekcji matematyki. 

11.  Za kolejny brak pracy domowej lub jej większości (po wykorzystaniu 4 możliwości usprawiedliwienia się),  uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną, która może zostać usunięta, jeśli uczeń pokaże zaległą pracę domową na najbliższej lekcji matematyki. 

12. Zeszyt przedmiotowy ucznia jest sprawdzany wyrywkowo przy okazji sprawdzania zadania. 

13. Praca domowa nie jest zadawana na ferie zimowe i świąteczne. 

14. Uczeń nieobecny na lekcji z powodu np. udziału w zawodach sportowych lub konkursach przedmiotowych ma obowiązek 

przygotowania się do następnej lekcji, jeśli wrócił z zawodów, konkursu w godzinach, w których zakończyłby swoje lekcje w tym 

dniu. W przeciwnym przypadku nieprzygotowanie się ucznia jest usprawiedliwione. 

15. Uczeń nieobecny w szkole z powodu choroby dłużej niż 5 dni, może w ciągu kolejnych pięciu dni  po powrocie do szkoły 

skorzystać z możliwości przesunięcia dla niego terminu pisania pracy klasowej całogodzinnej, jeśli praca zawiera treści, na 

których uczeń był nieobecny. Nowy termin ustala nauczyciel, nie później niż dwa tygodnie po wcześniej ustalonym. 

16. Uczeń może być zwolniony z pisania kartkówki, odpowiedzi ustnej oraz sprawdzenia pracy domowej w pierwszym dniu pobytu 

w szkole po trzydniowej lub dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole, jeśli zgłosi ten fakt nauczycielowi. 

17. Dane dotyczące  warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej znajdują się w WSO. 

18. Wobec uczniów posiadających opinie PPPP nauczyciel stosuje zalecenia zawarte w poszczególnych, indywidualnych treściach 

wydanych opinii. 

19. Ocenianie na sprawdzianach odbywa się według skali:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała mgr Małgorzata Lampa 

  

Ocena 
Zakres % 

od do 

ndst 0 14,5 

ndst+ 15 22,5 

dop- 23 29,5 

dop 30 39,5 

dop+ 40 44,5 

dst- 45 49,5 

dst 50 62,5 

dst+ 63 69,5 

db- 70 74,5 

db 75 82,5 

db+ 83 86,5 

bdb- 87 90,5 

bdb 91 99,5 

bdb+ 100 100 

cel Wiedza ponadprogramowa 


