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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

matematyka  
 

________________________________________________________________ 

 

PSO ma na celu: 
a) bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych     

     i postępach w tym zakresie, 

b)    pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju oraz przedstawienie 

bieżących postępów w nauce, 

c)     dostarczanie bieżącej informacji o trudnościach w przyswajaniu wiedzy przez uczniów, 

d)      mobilizowanie ucznia do systematycznej pracy, 

e)       umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy na lekcji  

  

Oceny bieżące, semestralne i końcoworoczne wyrażane są w stopniach wg skali: 

 

a)       niedostateczny  (1, ndst.), 

b)      dopuszczający   (2, dop.),    

c)       dostateczny      (3, dst.), 

d)      dobry                (4, db.), 

e)       bardzo dobry   (5, bdb.), 

f)        celujący           (6, cel.). 

   

Ustala się następujące wymagania i kryteria stopni zgodnie z WSO Szkoły Podstawowej nr 11 

m. Unicef-u w Szczecinie  

a)        celujący otrzymuje uczeń, który: 

●  posiadł wiedzę i umiejętności będące efektem samodzielnej pracy, wynikające 

 z indywidualnych zainteresowań  

●  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązując problemy 

teoretyczne i praktyczne z zakresu programu nauczania; proponuje rozwiązania 

nietypowe; 

●  rozwiązuje zadania wykraczające poza program,   

●  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

●  wykonuje zadania dodatkowe, 

b)       bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

● opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określany programem nauczania  

● sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać z różnych źródeł 

informacji, łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin oraz stosować ją 

 w nowych sytuacjach, 

c)        dobry otrzymuje uczeń, który: 

● opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, w tym 

opanował treści złożone oraz samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, użyteczne w 

życiu pozaszkolnym, 

d)       dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

● opanował podstawowe wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania, 
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●    posiada proste umiejętności pozwalające rozwiązywać z pomocą nauczyciela 

problemy typowe, 

e)        dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

● ma braki w wiadomościach i umiejętnościach objętych programem nauczania, ale braki 

te nie uniemożliwiają dalszego kształcenia, 

●     rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, 

często powtarzające się w procesie nauczania, 

f)         niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

● nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania  

i najważniejszych w uczeniu danego przedmiotu oraz nie potrafi rozwiązać zadań  

o elementarnym stopniu trudności i nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielem. 

 Oceny semestralne i końcoworoczne są wystawiane na podstawie średniej ważonej. 

Wagi ocen: 

 
Za co waga 

Praca klasowa 5 

sprawdzian 4 

kartkówka 3 

Praca samodzielna na lekcji 2 

Praca domowa w ćwiczeniach 2 

Tabliczka mnożenia 1 

Przygotowanie do zajęć 1 

Aktywność  1 

 

 Kryteria oceniania: 

   

1. Prace klasowe 

Stanowią podsumowanie treści i umiejętności z danego bloku tematycznego. Na tydzień przed 

pracą klasową uczeń otrzymuje dokładna informację o terminie sprawdzianu oraz zakresie 

obowiązującego materiał 

Praca musi być: 

- napisana długopisem (lub piórem), 

- podpisana, 

Maksymalną liczbę punktów za zadanie otrzymuje uczeń, który rozwiąże te zadanie bezbłędnie 

(bez błędów rachunkowych, merytorycznych) 

 O ogólnej ocenie pracy decyduje suma zdobytych punktów według kryterium szkoła podstawowa  

 
% z maksymalnej 

liczby punktów 
Ocena 

Skrót 

96% - 100% celujący 6 (cel.) 

81% - 95% bardzo dobry 5 (bdb.) 

66% - 80% dobry 4 (db) 

46% - 65% dostateczny 3 (dst.) 

31% - 45% dopuszczający 2(dop.) 

0  % - 30% niedostateczny 1(ndst.) 
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● Uczeń korzystający z niedozwolonych pomocy lub kontaktujący się z innymi otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

● Uczeń ma obowiązek poprawić każdą ocenę niedostateczną z pracy klasowej w ciągu 

dwóch tygodni. 

● Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą.  

● Uczeń nieobecny na pracy ma obowiązek jej pisania w II terminie. Brak stopnia 

(nieobecność) jest równoznaczna z niezaliczeniem partii materiału. 

 

Nauczyciel informuje na lekcji uczniów o otrzymanych ocenach. Uczeń (rodzic) ma prawo 

obejrzeć pracę i zgłosić nauczycielowi ewentualne wątpliwości. Uczniowie są zobowiązani 

oddać nauczycielowi prace, a ten przechowywać je do końca roku szkolnego.  

2. Sprawdziany 

Obejmują zakres materiału z ostatnich trzech zagadnień. Zapowiadane są z co najmniej  

3-dniowym wyprzedzeniem. Szkoła podstawowa 

% z maksymalnej 
liczby punktów 

Ocena 
Skrót 

96% - 100% celujący 6 (cel.) 

81% - 95% bardzo dobry 5 (bdb.) 

66% - 80% dobry 4 (db) 

46% - 65% dostateczny 3 (dst.) 

31% - 45% dopuszczający 2(dop.) 

0  % - 30% niedostateczny 1(ndst.) 

 

Maksymalną liczbę punktów za zadanie otrzymuje uczeń, który rozwiąże te zadanie bezbłędnie 

(bez błędów rachunkowych, merytorycznych) 

 O ogólnej ocenie pracy decyduje suma zdobytych punktów według kryterium: 

 

● Uczeń korzystający z niedozwolonych pomocy lub kontaktujący się z innymi otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

● Uczeń ma obowiązek poprawić każdą ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w ciągu dwóch 

tygodni. 

● Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą go ocenę.  

 

3. Kartkówki 

Sprawdzają podstawowe umiejętności, stosowanie schematów opanowanych na ostatniej lekcji 

oraz systematyczność pracy. Może być niezapowiedziana. 
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Ocena z kartkówki ustalana jest według następującej skali: szkoła podstawowa 

 

 

 

 
% z maksymalnej 
liczby punktów 

Ocena Skrót 

91 – 100% bardzo dobry 5 (bdb.) 

75 – 90% dobry 4 (db) 

50 – 74% dostateczny 3 (dst.) 

40 – 49% dopuszczający 2(dop.) 

0 – 39% 
niedostateczn
y 

1(ndst.
) 

 

4. Przygotowanie do zajęć 

Uczeń ma prawo trzykrotnie w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć ( bez oceny 

niedostatecznej ). Zgłasza to na początku lekcji. 

 

5. Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę m.in. za: 

 

● aktywne uczestnictwo w lekcji, (+ ) za dziesięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bdb  

● przedstawienie oryginalnego, niekonwencjonalne rozwiązania zadania,  

● przygotowanie dodatkowych prac,  

● udział w konkursach i olimpiadach matematycznych,  

● aktywny udział w kółku matematycznym, 

6. Diagnoza – badanie przyrostu wiedzy, obejmuje zakres materiału z semestru, ma ona wpływ na 

ocenę końcową 
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Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z matematyki do możliwości 

uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi 

Uczniowie posiadający pisemną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie 

nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. Nauczyciel 

dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

  W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady 

wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy  

i doceniania małych sukcesów. Obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy 

programowej. Uczeń z dysfunkcjami zobowiązany jest do zajmowania 

miejsca w pierwszych ławkach w klasopracowni. 

 

 

Rodzaje dysfunkcji: 

Dyskalkulia, czyli trudności w liczeniu 

Oceniamy przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Uczeń ma 

bowiem skłonność do przestawiania kolejności cyfr w liczbie i przez to jej zapis jest błędny. 

Zły wynik końcowy wcale nie świadczy o tym, że uczeń nie rozumie zagadnienia. Dostosowanie 

wymagań będzie, więc dotyczyło tylko formy sprawdzenia wiedzy poprzez koncentrację na 

prześledzeniu toku rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on poprawny – wystawienie 

uczniowi oceny pozytywnej. U uczniów z dyskalkulią może dojść do zamiany formy odpowiedzi 

z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną na wyraźną prośbę ucznia, bądź rodzica. 

Dysgrafia 

Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. 

Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej powinny być ogólnie, takie same, jak dla 

innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne np. jeśli nauczyciel 

nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać go ustnie z 

tego zakresu materiału. Może też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na 

komputerze. Nie oceniamy czytelności rysunków, estetyki wykonywanych konstrukcji 

geometrycznych, a jedynie ich poprawność.  

Dysleksja 

Dostawanie wymagań w zakresie formy: krótkie i proste polecenie, czytanie polecenia 

zadania na głos, objaśnianie dłuższych poleceń. Uczniowie z ta dysfunkcją powinni mieć 

wydłużony o 5 – 10 minut czas pracy podczas pisania sprawdzianu, a nauczyciel powinien 

sprawdzić, czy polecenia zostały przez ucznia zrozumiane. 

 Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą niż przeciętna 

W przypadku ucznia ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej stosuje się 

następujące metody ułatwiające opanowanie materiału: 

- omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, 

- pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie; 
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- podawanie poleceń w prostszej formie ustnej lub pisemnej; 

- unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć; 

- częste odwoływanie się do konkretu, przykładu (np. graficzne przedstawianie treści zadania) 

- unikanie pytań problemowych, przekrojowych; 

- wolniejsze tempo pracy; 

- szerokie stosowanie zasady poglądowości; 

- odrębne instruowanie dzieci; 

- zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie; 

- ukierunkowanie i naprowadzanie w myśleniu, nawiązując do codziennych sytuacji 

życiowych; 

- podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy, w razie potrzeby udzielanie pomocy 

i wyjaśnień, mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania; 

- zwiększenie ilości czasu i powtórzeń dla przyswojenia danej partii materiału. 

W przypadku ucznia z objawami zaburzeń funkcji słuchowo - językowych stosuje się: 

- naukę definicji, reguł, wzorów rozkłada się w czasie, często przypomina i utrwala; 

- uczeń ten nie jest wyrywany do natychmiastowej odpowiedzi, wcześniej jest przygotowany 

zapowiedzią, że będzie pytany; 

- w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdza się, czy uczeń przeczytał treść zadania 

i czy prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby udziela się dodatkowych wskazówek. 

W przypadku ucznia z objawami zaburzeń funkcji wzrokowo - przestrzennych, 

integracji percepcyjno - motorycznej i lateralizacji stosuje się: 

- materiał sprawiający trudność jest dłużej utrwalany, dzielony na mniejsze porcje; 

- oceniany jest tok rozumowania, nawet gdy ostateczny wynik zadania jest błędny (co 

wynikać może z pomyłek rachunkowych); 

- w czasie sprawdzianów uczeń ten ma zwiększoną ilość czasu na rozwiązanie zadań. 

 Inne rodzaje dysfunkcji – ocenianie zgodnie ze wskazaniami poradni 


