
Zasady oceniania z matematyki w kl.IV-VI 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia: 

a) odpowiedzi ustne 

b) prace pisemne w klasie: 

- kartkówka dotyczy 3 ostatnich tematów, bez zapowiedzi; czas 

trwania do 20 minut; 

- sprawdzian zapowiedziany na tydzień przed terminem, potwierdzony wpisem 

w dzienniku, czas trwania do 45 minut; 

- testy różnego typu(otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy), 

zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzające znajomość 

treści problemowych etapami; czas trwania do 45 minut 

- prace domowe są sprawdzane bez zapowiedzi, na ocenę lub na „plusy”. Za 

zgłoszony wcześniej brak pracy domowej otrzymuje „minus”, za trzy 

zgromadzone „minusy” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeżeli uczeń 

zatai brak pracy domowej , otrzymuje ocenę niedostateczną. 

  c) aktywność na lekcji: 

- praca w grupach(organizacja pracy w grupie, komunikacja w grupie, 

zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy); 

- częste zgłaszanie się w czasie lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi; 

rozwiązywanie zadań dodatkowych na lekcji, 

d) aktywność pozalekcyjna, konkursy. 

3. Prace klasowe, krótkie sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

4. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, powinien napisać ją 

w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły lub w uzgodnionym z 

nauczycielem terminie. 

5. Praca klasowa może być poprawiona. 

6. Krótkie sprawdziany nie podlegają poprawie. 



7. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace 

nadobowiązkowe. 

8. Każdy uczeń ma prawo zgłaszać nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w 

ciągu semestru z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów. Uczeń zgłasza 

nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji 

rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy 

potrzebnych do lekcji. 

9.  Punkty za prace klasowe i sprawdziany przeliczane są na oceny szkolne 

według  następujących kryteriów: 

 

ocena ze sprawdzianu    procent liczby punktów 

ocena celująca  91% - 100% oraz w całości wykonane zadanie                                                             

                                              dodatkowe lub twórcze, oryginalne rozwiązanie 

ocena bardzo dobra  91% - 100% 

ocena dobra  76% - 90% 

ocena dostateczna  51% - 75% 

ocena dopuszczająca  30% - 50% 

ocena niedostateczna  do 29% 

 

10.Ocena prac pisemnych (wymienionych w punkcie 11) dla uczniów 

posiadających opinie publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub poradni specjalistycznej o dostosowaniu wymagań 

edukacyjnych jest obliczana wg skali: 

ocena ze sprawdzianu    procent liczby punktów 



ocena celująca   81% - 100% oraz w całości wykonane zadanie 

dodatkowe lub twórcze, oryginalne rozwiązanie 

ocena bardzo dobra   81% - 100% 

ocena dobra    66% - 80% 

ocena dostateczna   41% - 65% 

ocena dopuszczająca   20% - 40% 

ocena niedostateczna   do 19% 

11. Za aktywność na lekcji, prace dodatkowe uczeń może otrzymać „+” , 

pięć „+” odpowiadają piątce. 

12. Ocena semestralna nie jest średnią ocen cząstkowych 

13. Wymagania z matematyki są dostosowywane przez nauczyciela do 

możliwości intelektualnych i dysfunkcji uczniów. 
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