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Głównym celem nauczania matematyki na poziomie szkoły podstawowej jest zapewnienie 
wszechstronnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem cech jego osobowości oraz uzdolnień.  

Cele szczegółowe -  to przede wszystkim opanowanie wiadomości i umiejętności 
koniecznych do podjęcia nauki na III etapie kształcenia w gimnazjum. Należą do nich: 

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia,  
- wyrabianie samodzielności w rozwiązywaniu zadań,  
- umiejętność korzystania z podręczników i innych źródeł, w szczególności czytanie ze 

zrozumieniem tekstów matematycznych, przeprowadzanie analizy i syntezy zadań 
tekstowych,  

- biegłe opanowanie rachunku pamięciowego w zakresie czterech działań arytmetycznych 
w celu sprostania problemom życia codziennego, 

- umiejętność wykonywania operacji rachunkowych na liczbach wymiernych sposobem 
pisemnym i posługiwanie się kalkulatorem, 

- różnicowanie figur geometrycznych, obliczanie pól powierzchni i obwodów figur 
płaskich,  

- odczytywanie informacji z diagramów i wykresów statystycznych,  
- zbieranie danych i przedstawianie ich na diagramach obrazkowych. 

 
 
        
          
 
 IV .  SPOSOBY  SPRAWDZANIA  I OCENIANIA OSIAGNIĘĆ  EDUKACYJNYCH 
UCZNIA 
  
1.  Prace  pisemne: 
 kartkówki  (10  – 15 minutowe sprawdziany) z aktualnie omawianego materiału nauczania 

lub z pracy domowej, 
 prace klasowe ( 45 minutowe ) z opracowanego działu, zapowiadane z tygodniowym                                                                                                    

wyprzedzeniem, 
 sprawdziany  semestralne lub całoroczne, 
  testy wielokrotnego wyboru.  

Sprawdziany, prace klasowe, kartkówki, testy: 
a) 55%  ilości wszystkich zadań zestawu powinny stanowić zadania z podstawowego poziomu 

wymagań  a  45%  z ponadpodstawowego poziomu wymagań (25 % to wymagania 
rozszerzające i 20 % to wymagania  uzupełniające), 

b) otrzymana ocena zależy od ilości otrzymanych punktów wg zależności –maksymalna ilość 
punktów  = 100% 

                
              0          -      29%      -  niedostateczny   
             30 %     -      49%      -  dopuszczający  

                                  50 %     -      74%      -  dostateczny 
                                  75 %     -      89%      -  dobry 
                                  90%      -     100%     -  bardzo dobry 
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który uzyska co najmniej 95%  z zadań obowiązkowych oraz 
poprawnie rozwiąże zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności.  
 

2. Odpowiedzi ustne:   
Ocenę niedostateczną: otrzymuje uczeń, który nie posiada najbardziej elementarnych 
wiadomości i umiejętności z danego zagadnienia, nawet przy pomocy nauczyciela nie 
rozwiązuje najprostszych zadań. 
 



 4 

Ocenę dopuszczającą:  otrzymuje uczeń, który rozumie pytanie, ale nie udziela odpowiedzi 
pełnym zdaniem, operuje tylko wiadomościami i umiejętnościami na poziomie koniecznym, 
potrzebna jest duża pomoc nauczyciela i zachęcanie do mówienia, przekazuje wiadomości  
w sposób chaotyczny. 
 
Ocenę dostateczną: otrzymuje uczeń, który rozumie pytanie, ale nie potrafi omówić 
zagadnienia bez dodatkowych pytań nauczyciela, samodzielnie rozwiązuje zadania 
(ćwiczenia ) z poziomu podstawowego, a z pomocą nauczyciela typowe zadania (ćwiczenia) 
teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, posługuje się ubogim językiem przedmiotu. 
 
Ocenę dobrą: otrzymuje uczeń, który rozumie pytanie, udziela poprawnej , ale nie 
wyczerpującej odpowiedzi, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania (ćwiczenia)  dla danej klasy, 
stara się wypowiadać językiem przedmiotu. 
 
Ocenę bardzo dobrą: otrzymuje uczeń , który wypowiada się poprawnym językiem przedmiotu , 
sprawnie operuje zdobytymi wiadomościami, udziela płynnej, wyczerpującej 
odpowiedzi  wzbogaconej dodatkowymi wiadomościami i przykładami. 

 
 
3. Prace domowe: 

a) sprawdzane są w następujący sposób: 
      - wybiórczo na ocenę podczas lekcji,  
      - poprzez głośne odczytywanie przez ucznia,  

- wspólnie z całą klasą. 
Prace domowe nie zawsze są oceniane. 
         
 b) oceniane są w następujący sposób: 
bdb  - praca domowa w całości wykonana poprawnie, 
db    - zadania wykonano  z  niewielkimi usterkami, 
dst    - wykonano poprawnie połowę zadań z pracy domowej, 
dop   - wykonano mniej  niż połowę zadań poprawnie, ale praca wykonana jest samodzielnie  
           i w całości, 
ndst – praca domowa jest wykonana niepoprawnie. 
 

1.  
4. Inne formy aktywności ucznia. 

       -  aktywność na lekcji, udział w lekcji, 
       -  postawa na lekcji, praca w grupie, 
        - prace dodatkowe, problemy, krzyżówki, 
        - systematyczne rozwiązywanie zadań domowych, 
 Inne formy aktywności ucznia oceniane będą na lekcji oceną stopniową.    

 
 

5. Zeszyt przedmiotowy: 
Ocenę bardzo dobrą: otrzymuje uczeń, który stosuje nagłówki, to znaczy numery i daty, 
wpisuje temat lekcji, plan przebiegu zajęć, wnioski, notatki, ćwiczenia, zadania wykonywane 
w klasie i prace domowe: notatki są uporządkowane, najistotniejsze treści są wyodrębnione 
(kolorem, podkreśleniem, ramką, wielkimi literami bądź znakiem zamieszczonym  na 
marginesie), pismo jest wyraźne, staranne, czytelne, brak błędów ortograficznych, zeszyt 
jest odzwierciedleniem nauczania bądź uczenia się. 
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Ocenę dobrą otrzymuje uczeń za zeszyt który: jest rejestrem wiadomości zdobywanych na 
kolejnych lekcjach,  prowadzony jest systematycznie, ale graficzny zapis poszczególnych lekcji 
budzi nieliczne  zastrzeżenia (niesystematycznie  wyodrębniane są najistotniejsze treści), pismo 
jest mało staranne, dostrzegalne są nieliczne błędy w notatkach  z lekcji. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który: prowadzi zeszyt systematycznie ale nie 
zaznacza ważnych treści, pisze niestaranne, zauważalne są nieliczne błędy w notatkach 
bądź przy przepisywaniu z tablicy i z podręcznika. 
 
Ocenę dopuszczającą:  otrzymuje uczeń, który: prowadzi zeszyt niesystematycznie  
(są zapisy treści tematu, ale często brak notatek bądź zadań),  nie przestrzega 
marginesów (pisze poza nimi), popełnia liczne błędy ortograficzne przy przepisywaniu 
z tablicy, brak jest dat i numerów lekcji, zeszyt nie odzwierciedla  tego, co dzieje się na lekcji. 

 
 
6. Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen  

cząstkowych. Waga ocen jest zróżnicowana. Największą wartość mają:  
1. prace pisemne (sprawdziany), 
2. kartkówki i odpowiedzi, 
3. rozwiązywanie problemów, 
4. wnioskowanie, uzasadnianie, uogólnianie, 
5. aktywność. 

 
         
     V.    INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW 

 
1. Prace klasowe  (sprawdziany wiadomości i umiejętności ) pisane będą z opracowanego   

działu, semestralne lub całoroczne. Będą  zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem 
i określony zostanie zakres  programowy. 

2. Prace klasowe (sprawdziany wiadomości i umiejętności) są obowiązkowe.  
            Jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie pisał pracy z całą klasą,  powinien 
           to uczynić w terminie dwutygodniowym od rozdania prac.   

3. Poprawa prac pisemnych jest dobrowolna i odbywa się poza lekcjami matematyki 
            w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac. Uczeń pisze ją tylko raz.  

4. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej, powinien zaliczyć tę partię 
materiału na ocenę pozytywną w terminie dwóch tygodni od otrzymania pracy. 

5. Punktacja za poprawioną pracę jest taka sama jak za pracę pierwszą. 
6. Prace klasowe, sprawdziany pisemne i kartkówki są sprawdzane w ciągu 2 tygodni.       
7. Ocena za semestr lub rok szkolny z przedmiotu proponowana jest na 30 dni przed 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej i podana do wiadomości uczniów oraz rodziców.  
8. Uczeń ma prawo do zmiany proponowanej mu oceny w ciągu tych 30 dni do Rady 

            Pedagogicznej. 
9. Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny ze sprawdzianu czy kartkówki  z wyjątkiem 

oceny niedostatecznej uzyskanej na koniec roku. Tę ocenę poprawia po wakacjach. 
 
 
 

         VI.   FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI 
 

1. Ocenę semestralną i roczną ustala nauczyciel przedmiotu i  informuje o niej ucznia oraz 
rodziców. 
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2. O przewidywanej ocenie niedostatecznej z przedmiotu informuje nauczyciel przedmiotu 
rodziców ucznia przez wychowawcę klasy na miesiąc przed zakończeniem semestru. 

3. Informacji na temat postępów ucznia udziela wychowawca klasy oraz nauczyciele   
przedmiotów podczas zebrania klasowego. 

 
 
 

        VII. ZASADY UDOSTĘPNIANIA PRAC PISEMNYCH DO WGLĄDU 
UCZNIÓW I RODZICÓW 
 

        1.  Prace pisemne gromadzi i przechowuje nauczyciel przedmiotu. 
             Udostępnia je do wglądu uczniom na lekcji poświęconej omówieniu  i poprawie prac 

     Rodzice mogą obejrzeć pracę dziecka i wyjaśnić wątpliwości w czasie zebrania           
     rodzicielskiego u nauczyciela przedmiotu. 
 

 
 
 
VIII.  EWALUACJA  PSO 
 
W procesie ewaluacji  PSO biorą udział: 

        1 .Uczniowie: 
            -wypełnianie ankiet 
            -dyskusja na lekcji wychowawczej 
        2. Rodzice: 
            -zgłaszanie uwag i wniosków do wychowawcy klasy na zebraniach klasowych, 
            -dyskusja z nauczycielem 
         3. Nauczyciele: 
             -podczas rozmów indywidualnych 
             -na radach pedagogicznych 
         
        Po każdym skończonym roku szkolnym PSO będzie poddawany weryfikacji  
        Z uwzględnieniem postulatów uczniów i rodziców i ponownie oddany do zatwierdzenia  
        dyrektorowi szkoły. 
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