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I. CELE OCENIANIA  

 
  

 Informowanie ucznia, co opanował, jakie umiejętności nabył  

 Diagnozowanie potrzeb do dalszego kształcenia  

 Dostarczanie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji   

o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia  

 Motywowanie ucznia do dalszej pracy  

 Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu rozwoju  

 Umożliwienie nauczycielom precyzyjnego dobieranie metod nauczania  

 Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej  

  

  
  

II.OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA  

  
 

  

1. Prace pisemne  

  

  

A. Kartkówki:  

  

 Obejmują zagadnienia z jednego do trzech ostatnich tematów  

 Ich liczba w semestrze uzależniona jest od potrzeb  

 Uczeń może poprawić ocenę w terminie do 7 dni,   

 Obydwie oceny są wpisywane do dziennika  

 Są przechowywane w szkole (do wglądu u nauczyciela)  

 Obejmują zadania krótkie o zróżnicowanym stopniu trudności  

  

  
  

B. Prace klasowe i testy:  

  

 Poprzedzane są, co najmniej jedną lekcją powtórzeniową  

 Uczniowie piszą je po każdym dziale  

 W ciągu roku szkolnego jest ich minimum pięć  

 Uczeń może nie pisać jednej pracy klasowej (w uzasadnionym przypadku)  

 Prace są przechowywane w szkole (do wglądu u nauczyciela), nie można robić 

zdjęć prac z sesji z plusem  

 W przypadku nieobecności w szkole uczeń pisze pracę klasową   

w terminie ustalonym z nauczycielem  

 Uczeń może poprawić ocenę w terminie do 2 tygodni od otrzymania oceny  
 Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika obok oceny z zadania 

klasowego  

 Prace obejmują zadania o zróżnicowanym stopniu trudności  

 Nie ma możliwości poprawy pozytywnej oceny z sesji z plusem 
  

  



C. Zadania domowe:  
  

 Nie są obowiązkowe, stanowią dodatkową aktywność ucznia  

 Odpisane zadania domowe nie będą podlegać ocenie  

 Za odrabianie zadań domowych uczeń może otrzymywać plusy, które będą 

przeliczane na ocenę cząstkową w następujący sposób:  

4 plusy – bardzo dobry  

3 plusy – dobry  

2 plusy – dostateczny (jeśli uczeń wyrazi chęć wpisania oceny)  

1 plus - dopuszczający (jeśli uczeń wyrazi chęć wpisania oceny)  

 Zadanie domowe może być sprawdzane:  

indywidualnie, w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie ćwiczeń  

uczeń może prezentować rozwiązanie na tablicy  

  

  

  2. Odpowiedzi ustne:  

  

 Uczeń udziela odpowiedzi przy tablicy  

 Uczeń rozwiązuje zadania rachunkowe, tekstowe lub geometryczne   

z przerobionego materiału  

 Zadawane uczniowi pytania są na miarę jego możliwości   

 Uczeń otrzymuje minimum jedną ocenę w semestrze z odpowiedzi ustnej  

  
  

3. Praca  na lekcji:  

  

 Za samodzielną pracę na lekcji uczeń może otrzymać bdb.  

 Za odpowiedź bardzo ważną lub istotną dla danego tematu uczeń może 

otrzymać bdb.  

 Za samodzielnie rozwiązane zadanie o wyższym stopniu trudności uczeń może 

otrzymać cel.  

 Za uchylanie się od pracy na lekcji, brak aktywności uczeń może otrzymać 

cząstkową ocenę niedostateczną  

 Podczas pracy na lekcji wiadomości i umiejętności uczniów mogą być 

oceniane punktowo: 1 punkt – dobrze, 0 punktów – źle. Po czterokrotnym 

odnotowaniu poziomu opanowania materiału punkty przeliczne są na oceny:   

4 punkty = bardzo dobry  

3 punkty = dobry  

2 punkty = dostateczny  

1 punkt = dopuszczający  

0 punktów = niedostateczny  

  
  

4. Aktywność pozalekcyjna:  

  

 Za aktywny udział w spotkaniach kółka przedmiotowego ocena cząstkowa 

bdb.  

 Za szczególne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach ocena cząstkowa cel.  
  

  

  
 



III. KRYTERIA OCEN  

  

  

1. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

  

 Nie opanował minimum treści zawartych w podstawie programowej  

 Wykazuje rażące braki wiedzy  

 Nie potrafi wykonać elementarnych zadań nawet przy pomocy nauczyciela  

 Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego  

 Wykazuje lekceważący stosunek do nauki  

 Nie wykorzystuje swojego potencjału umysłowego  

  
  

2. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

  

 Opanował treści konieczne tzn.   

-najczęściej stosowane  

-do opanowania przy niewielkim nakładzie pracy  

-nie wymagające większych modyfikacji  

-niezbędne do dalszego uczenia się  

-mające zastosowanie praktyczne  

 Zna elementarne fakty z geometrii i arytmetyki  

 Potrafi wykonać proste zadanie przy pomocy nauczyciela  

 Prowadzi zeszyt przedmiotowy  

 Jest nieaktywny na lekcji  

  

     

3. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

  

 Opanował treści podstawowe tzn.  

-najbardziej przystępne  

-najprostsze, najbardziej uniwersalne  

-najpewniejsze naukowo i najbardziej niezawodne  

-niezbędne do dalszego kształcenia  

-bezpośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia  

 Samodzielnie radzi sobie z najprostszymi zadaniami  

 Potrafi rozwiązać zadania trudniejsze przy pomocy nauczyciela  

 Posiada umiejętności, które pozwalają mu częściowo rozumieć nowy materiał  

 Zdarza się, że jest aktywny na lekcji  

  

  

4. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

  

 Opanował treści rozszerzające tzn.  

-umiarkowanie przystępne  

-bardziej złożone i mniej typowe  

-w pewnym stopniu hipotetyczne  

-przydatne, ale nie niezbędne na dalszym etapie kształcenia  

-niezbędne na wyższym etapie kształcenia  

-pośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia  



 Samodzielnie rozwiązuje zadania typowe  

 Potrafi rozwiązać zadanie nietypowe przy niewielkiej pomocy nauczyciela  

 Rozumie większość relacji między elementami treści nauczania  

 Wykazuje aktywność podczas lekcji  

  

  

5. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

  

 Opanował treści dopełniające tzn.  

             - trudne do opanowania  

                                    - złożone i nietypowe  

             - występujące w wielu równoległych ujęciach  

             - wyspecjalizowane, o trudno-przewidywalnym zastosowaniu  

- nie wykazujące bezpośredniej użyteczności w pozaszkolnej działalności   

 Samodzielnie rozwiązuje zadania typowe i nietypowe  

 Wyciąga prawidłowe wnioski i umie je uzasadniać  

 Poprawnie posługuje się językiem matematycznym  

 Potrafi zastosować posiadaną wiedzę w innych dziedzinach nauki  

 Wykazuje dużą aktywność na lekcji  

  

  

6. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

  

 Opanował treści wykraczające tzn.  

-nie objęte programem danej klasy  

-szczególnie złożone i oryginalne  

-wąsko specjalistyczne  

-pozbawione bezpośredniej użyteczności w toku kształcenia  

-pozbawione bezpośredniej użyteczności w pozaszkolnej działalności 

ucznia  

 Samodzielnie pogłębia wiedzę  

 Rozwiązuje zadania dodatkowe  

 Uczestniczy w konkursach przedmiotowych  

  

  

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TREŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA DANEJ OCENY 

ZAWARTY JEST W PLANIE WYNIKOWYM.  

  
KRYTERIA OCEN DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH OPINIĘ LUB ORZECZENIE 

WYDANE PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ DOSTOSOWUJE 

SIĘ DO ZALECEŃ W NICH ZAWARTYCH I INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI 

UCZNIA.  
  

 

 

 

 



KONTRAKT Z UCZNIAMI 

  

  

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.  

3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 6 ocen.  

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

5. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria 

ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika.  

6. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.  

7. Nie ocenia się uczniów do trzech dni, po co najmniej tygodniowej 

usprawiedliwionej nieobecności w szkole.  

8. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej.  

9. Uczeń, który opuścił więcej niż 50 % lekcji  może być nieklasyfikowany   

z przedmiotu.  

10. Nie może być klasyfikowany również uczeń, który uchyla się od 

oceniania  i nie ma minimalnej liczby ocen.  

11. Na wniosek uczniów, o których mowa w punkcie 9 i 10 przeprowadza się 

egzamin klasyfikacyjny.  

12. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za pierwszy semestr ma 

obowiązek zaliczyć zrealizowane treści w formie pisemnej do końca marca.  

13. Uczeń ma obowiązek przygotować potrzebne do lekcji pomoce.  

14. Oceny z prac klasowych, kartkówek, testów i odpowiedzi ustnych mają 

decydujący wpływ na ocenę semestralną i roczną.   

15. Oceny z prac domowych i innych form aktywności wpływają na 

podwyższenie oceny semestralnej i rocznej.  

16. W przypadku nieobecności w szkole uczeń jest zobowiązany do 

uzupełnienia wiadomości.   

17. Uczeń, który posiada opinię o dostosowaniu wymagań lub orzeczenie PPP 

jest oceniany zgodnie z zaleceniami w nich zawartymi  

18. Uczeń ma prawo do ubiegania się o ocenę wyższą od przewidywanej 

zgodnie z ustawodawstwem szkolnym  

19. Uczeń ma obowiązek dbać o przekazane mu podręczniki, zobowiązany 

jest do ich oprawienia. Brak okładki będzie skutkował wpisaniem uwagi 

negatywnej  

  

  

  

Uczeń i nauczyciel zobowiązani są do stosowania się do „Przedmiotowych 

Zasad Oceniania z matematyki” obowiązujących w Szkole Podstawowej   

w Sieteszy.  

  


