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Przedmiotowy System Oceniania  

z matematyki 
 

 Przedmiotowy System Oceniania z matematyki  jest zgodny ze Szkolnym 

Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w 

Tarnowie Podgórnym. 

 

I. Kontrakt między nauczycielem a uczniem 

 
1. Uczniowie zobowiązani są posiadać i korzystać z następujących 

podręczników „Matematyka z plusem” wydawnictwa GWO: 

Matematyka 2, Podręcznik dla gimnazjum  

Matematyka 3, Podręcznik dla gimnazjum 

Matematyka 7, Podręcznik dla szkoły podstawowej  

2. Uczeń powinien przynosić na lekcje: 

- podręcznik, 

- zeszyt przedmiotowy, 

- przybory do kreślenia – ołówek, linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz. 

3.   Prace klasowe i sprawdziany wiedzy i umiejętności są zapowiadane z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres 

sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 

4. Kartkówki nie muszą być zapowiadane, obejmują wiadomości i 

umiejętności z trzech ostatnich tematów. 

5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni. Jednodniowa 

nieobecność skutkuje napisaniem pracy pisemnej na najbliższych 

zajęciach matematyki. 

6.  Pracę klasową napisaną na ocenę niższą niż bardzo dobry uczeń ma 

prawo poprawić w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o 

ocenach w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń poprawia 

pracę maksymalnie dwa razy i brane są pod uwagę wszystkie oceny. 

 7. Uczeń ma prawo w ciągu semestru do trzykrotnego zgłoszenia 

nieprzygotowania do lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji 

rozumiemy: brak pracy domowej lub niegotowość do odpowiedzi. 

Nieprzygotowanie nie obejmuje: 

 - zapowiedzianych powtórek, kartkówek, prac klasowych,  poprawy 

pracy klasowej, sprawdzianów wiedzy i umiejętności; 

 -     długoterminowych zadań domowych. 

Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za 

każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 
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8. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów 

zaliczeniowych. 

9. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

 

II. Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów 

 
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

1. Sprawdzian wiedzy i umiejętności 

2. Prace klasowe 

3. Kartkówki 

4. Odpowiedzi ustne 

5. Prace domowe 

6. Prace długoterminowe 

7. Inne formy aktywności np. udział w konkursach matematycznych, 

wykonywanie pomocy dydaktycznych, aktywny udział w pracach koła 

matematycznego, 

8. obserwacja ucznia: 

a) przygotowanie do lekcji, 

b) aktywność na lekcji, 

c) umiejętność pracy w grupie. 

 

Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od realizowanego programu 

nauczania oraz liczby godzin w danej klasie; jest modyfikowana co semestr. 

 

III. Obszary aktywności 

 
Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności 

ucznia: 

1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji. 

2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń. 

3. Prowadzenie rozumowania. 

4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod. 

5. Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym do 

danego etapu kształcenia. 

6. Analizowanie tekstów w stylu matematycznym. 

7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów  

pozamatematycznych. 

8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach. 

9. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy           

ucznia. 
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Przy ocenie odpowiedzi ustnych, prac projektowych, zadań domowych, 

pracy grupowej itp. bierze się pod uwagę stopień opanowania umiejętności w 

poszczególnych obszarach aktywności. 

 

IV. Kryteria oceny semestralnej i rocznej: 
 
1. Przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej dla 

niego ocenie klasyfikacyjnej z matematyki (z miesięcznym 

wyprzedzeniem w przypadku oceny niedostatecznej i tygodniowym 

wyprzedzeniem w przypadku innej oceny). 

2. Informacja ta umieszczana jest w dzienniku elektronicznym. 

3. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej. Z 

każdej formy aktywności uczeń może uzyskać ocenę 1,2,3,4,5 lub 6 

(przy ocenach cząstkowych nauczyciel może uwzględnić + lub -) 

4. Punkty uzyskane z prac pisemnych przeliczane są na stopnie wg 

następującej skali: 

  

100%-98% celujący 

97%-90% bardzo dobry 

89%-75% dobry 

74%-50% dostateczny 

49%-32% dopuszczający 

31%-0% niedostateczny 

 

5. Pozostałe kryteria wystawiania oceny semestralnej i rocznej zgodne są z 

zasadami zawartymi w WSO. Kwestie nie zawarte w PSO rozstrzyga 

WSO. 

 

V.  Informacja zwrotna: 
 

1. Nauczyciel – uczeń: 

a) informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania, 

b) pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju, 

c) motywuje do dalszej pracy. 

 

2. Nauczyciel – rodzice: 

a) informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania, 

b) informuje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce, 

c) dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce, 

d) dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia, 

e) daje wskazówki do pracy z uczniem. 
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3. Nauczyciel – wychowawca klasy – dyrektor: 

a) nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach 

ucznia, 

b) nauczyciel lub wychowawca informuje dyrekcję o sytuacjach 

wymagających jego zdaniem interwencji. 

 

VI. Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania 
 

PSO podlega ewaluacji na koniec każdego roku szkolnego oraz na 

zakończenie każdego cyklu edukacyjnego. 


