
PSO – Matematyka   

Szkoła Podstawowa w Pawłokomie 

I. Cele oceniania: 

 Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce; 

 Motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

 Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i wychowawcy informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów. 

Na początku roku szkolnego uczniowie piszą pracę klasowa diagnozującą, mającą na celu 

określenie indywidualnych zdolności, możliwości i oczekiwań każdego z uczniów, a także 

określenie trudności w nauce matematyki. Podobne sprawdziany uczniowie piszą po 

pierwszym semestrze i na zakończenie roku szkolnego.  

II. Zalożenia ogólne: 

 oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów); 

 sprawdzone i ocenione kartkówki, sprawdziany uczeń otrzymuje do wglądu (termin 

oddania poprawionego sprawdzianu wynosi 14 dni, kartkówki 7 dni); 

 ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen 

bieżących; 

 nauczyciel zobowiązany jest do informowania ucznia o każdej bieżącej ocenie, którą 

wpisuje do dziennika lekcyjnego. 

III. Oceny wystawia się na podstawie: 

 obserwacji udzialu ucznia w zajęciach lekcyjnych, aktywności na lekcji, wypelnianiu 

poleceń nauczyciela; 

 wypowiedzi ustnych (poprawnego stosowania terminologii matematycznej); 

 kontrolnych prac pisemnych, przeprowadzonych po zakończeniu każdego dzialu 

(sprawdziany zapowiadane o tydzień wcześniej); 

 kartkówek, obejmujących material z 2 – 3 ostatnich lekcji (kartkówki nie muszą być 

zapowiadane) 

 pracy domowej. 

IV. Przedmiotem oceny są: 

 wiadomości (wiedza); 

 umiejętności; 

 aktywność podczas zajęć. 

V. Wymagania edukacyjne: 



Co podlega ocenie? Jak często w semestrze 

Odpowiedź ustna 2 - 3 

Zadania domowe 3 – 4 

Kartkówki 4 – 5 

Sprawdziany 4 – 5 

Aktywność podczas zajęć 1 – 3 

 

 Przy ocenach cząstkowych stosowane będą „plusy” i  „minusy”; 

 Za nie odrobienie pracy domowej bez usprawiedliwienia, uczeń uzyskuje ocenę 

niedostateczną, za brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, przyborów geometrycznych, 

otrzymuje „minusa”. Trzy „minusy” – ocena niedostateczna. Minusy nie będą 

zapisywane w dzienniku lekcyjnym, tylko w notatniku nauczyciela. 

 Uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej (innej niezadawalającej 

ucznia) ze sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania. Ocena ze 

sprawdzianu poprawkowego jest wpisywana obok oceny poprzedniej. Obie oceny 

będą brane pod uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej, rocznej. Uczeń ma 

możliwość poprawy oceny niedostatecznej również z odpowiedzi, czy kartkówki, ale 

w terminie znacznie krótszym, do dwóch dni. 

 Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać 

sprawdzianu w określonym terminie, ma obowiązek uczynić to na umówionych 

zajęciach. 

 W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu z przyczyn 

losowych, nauczyciel udzieli mu pomocy. 

 Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie zostają zapoznani z PSO. Wymagania na 

poszczególne stopnie udostępnione są wszystkim uczniom. Oceny cząstkowe są 

jawne, oparte o opracowane kryteria. 

 Sprawdziany są przechowywane w szkole przez okres jednego roku. 

VI .Kontrola i ocena osiągnięć uczniów 

W celu wystawienia oceny sprawiedliwej i obiektywnej w ocenianiu prac będzie 

stosowana punktacja. W punktacji uwzględnia się: wybór poprawnej metody, poprawność 

obliczeń i wyniku oraz liczbę w pelni wykonanych zadań. 

Sposób przeliczania liczby punktów na ocenę jest następujący: 

 0% - 33% - niedostateczny 

 34% - 49% - dopuszczający 

 50% - 74% - dostateczny 

 75% - 89% - dobry 

 90% - 100% - bardzo dobry 

 Powyżej 100% - celujący  
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