
1 

 

ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA Z MATEMATYKI 
dla klas IV-VIII  Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego  

w Gorzowie Wielkopolskim  
 

Przedmiotowe Ocenianie z Matematyki jest zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem i Statutem 

Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp. i zawiera: 

1) opis wymagań edukacyjnych z matematyki według programu GWO „ Matematyka z plusem”; 

2) opis obszarów aktywności ucznia podlegających ocenie; 

3) opis narzędzi do pomiaru osiągnięć matematycznych uczniów; 

4) kryteria oceny poszczególnych form aktywności: 

-    prac klasowych (testów), sprawdzianów i kartkówek, 

-    prac długoterminowych, 

-    prac domowych, 

-    kryteria oceny pracy w grupie, 

-    aktywność na lekcjach. 

5)  kryteria wystawienia oceny śródrocznej i rocznej; 

6)  ocenę pracy ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych;  

7)  informację zwrotną; 

8)  sposób poprawy ocen. 

Ad.1) Wymagania edukacyjne dostosowane do programu nauczania GWO Matematyka z plusem 

obejmują opis oczekiwanych osiągnięć ucznia na poszczególne oceny szkolne na koniec każdej klasy. 

Na początku roku szkolnego nauczyciele zapoznają uczniów z wymaganiami programowymi                        

z matematyki. 

 

Ad.2) Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 

- rozumienie i interpretacja pojęć matematycznych, 

- uzasadnianie i argumentowanie, 

- znajomość i stosowanie poznanych reguł, wzorów i prawidłowości, 

- sprawność rachunkowa, 

- posługiwanie się symboliką i językiem matematyki, 

- analizowanie tekstów w stylu matematycznym, 

- stosowanie wiedzy matematycznej do rozwiązywaniu problemów (dobór modelu 

matematycznego do sytuacji, budowa modelu matematycznego danej sytuacji), 

- aktywność na lekcjach, 

- praca w grupach, 

- własny wkład pracy ucznia w rozwiązanie problemu ( uwzględnienie możliwości ucznia), 

- inne formy aktywności, jak udział w konkursach (Międzynarodowy Konkurs „Kangur”, 

Konkurs przedmiotowy z matematyki, inne matematyczne konkursy międzyszkolne), 

wykonanie pomocy dydaktycznych, prezentacji multimedialnej, przygotowanie                              

i przeprowadzenie fragmentu lekcji na wcześniej zadany temat. 

 

Ad.3)  Pomiar osiągnięć matematycznych uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

- prace klasowe po zakończeniu modułu (40-45 min.), obejmujące cały lub część działu 

programowego, zapowiedziane tydzień wcześniej; 

- sprawdziany (20-30 min.), obejmujące cały lub część działu programowego, zapowiedziane 

tydzień wcześniej; 

- kartkówki z trzech ostatnich lekcji; kartkówek nie zapowiada się; 

- prace domowe; 

- prace długoterminowe; 

- próbne egzaminy ósmoklasisty (w kl. VIII); wyniki wpisywane jako ocena kształtująca (wynik 

procentowy); 

- Sesje z plusem (GWO), trzy w ciągu roku szkolnego, wyniki wpisywane jako ocena 

kształtująca (wynik procentowy); w przypadku pracy zdalnej nauczyciel może wykorzystać 

narzędzie testowe jako materiał ćwiczeniowy; 
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- odpowiedź ustna (prezentowanie rozwiązania zadania przy tablicy, wypowiedź podczas lekcji 

online); 

- obserwacja pracy w grupie ( zastosowanie elementu samooceny). 

 

forma aktywności ucznia  

podlegająca ocenie 

częstotliwość w semestrze waga oceny 

praca klasowa 2 - 4 3 

sprawdzian, kartkówka 3 - 5 2 

odpowiedź ustna minimum 1 2 

praca domowa na bieżąco 1 

praca długoterminowa 1 w ciągu roku szkolnego 2 

przygotowanie do lekcji na bieżąco  

praca w grupie minimum 1 1 

aktywność na lekcji na bieżąco 1 

Sesja z plusem 3 w ciągu roku szkolnego  

próbny egzamin ósmoklasisty 2 w ciągu roku szkolnego  

konkursy na bieżąco 3 

inne formy na bieżąco 1 

 

 

Ad.4) 

a) kryteria oceny prac klasowych 

W zadaniach otwartych ocenie podlegają następujące elementy: 

- metoda (analiza sytuacji zadaniowej, wybór prawidłowej strategii – np. dobór właściwego 

wzoru i podstawienie danych do wzoru albo ułożenie równania), 

- wykonanie (poprawne rachunki, właściwe stosowanie i zamiana jednostek), 

- rezultat (wynik końcowy, interpretacja wyniku – sprawdzenie z warunkami zadania). 

Przy obraniu błędnej metody nie przyznaje się punktów za całe zadanie (nawet przy poprawnych 

obliczeniach). 

 

Przeliczanie punktów testowych na oceny (zgodnie z regułami pomiaru dydaktycznego) jest 

następujące: 

0% - 30% punktów – ocena niedostateczna 

31% - 50% punktów – ocena dopuszczająca 

51% - 69% punktów – ocena dostateczna 

70% - 85% punktów – ocena dobra 

86% - 95% punktów – ocena bardzo dobra 

96% - 100% punktów – ocena celująca 

 

Uczeń, który nie napisał pracy klasowej z przyczyn usprawiedliwionych powinien ją napisać                         

w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od powrotu do szkoły ( termin ustala z nauczycielem).  

Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej w terminie do dwóch tygodni od 

jej otrzymania (termin ustala z nauczycielem), dopuszcza się też możliwość poprawy jednej                           

w półroczu oceny z dowolnej pracy pisemnej. W przypadku uzyskania niższego wyniku z poprawy, 

nowa ocena również będzie wpisana do dziennika. 

 

b) kryteria oceny prac długoterminowych: 

- zrozumienie zadania ( trafność ), 

- oryginalność rozwiązań (plan,  metoda), 

- realizacja rozwiązań (korzystanie z technologii informacyjnej korelacja międzyprzedmiotowa, 

terminowość), 

- estetyka wykonania, 

- prezentacja otrzymanych wyników (atrakcyjność prezentacji). 
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c) kryteria oceny prac domowych: 

- poprawność merytoryczna, 

- posługiwanie się językiem matematycznym (poprawna terminologia: własności i nazewnictwo 

obiektów matematycznych), 

- samodzielność wykonania, umiejętność prezentacji. 

Za brak zadania domowego trzeci i kolejny raz uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Brak zadania 

domowego uczeń powinien zgłosić nauczycielowi od razu na początku lekcji. 

d) kryteria oceny pracy w grupie: 

- akceptacja powierzonych ról, 

- planowanie wspólnych działań, 

- udział w rozwiązywaniu problemu, 

- udział w dyskusji, uzasadnianie swojego stanowiska, 

- umiejętność prezentacji efektów pracy grupy, 

- samoocena. 

e) aktywność na lekcjach: 

- nagradzana jest „plusami”, na koniec półrocza uwzględniane są one przy wystawieniu oceny za 

aktywność. 

W klasach IV – V za każde 6 plusów uczeń otrzymuje ocenę celującą, w klasach VI – VIII za każde                

8 plusów uczeń otrzymuje ocenę celującą. 

Uczeń może otrzymać „minus” za: 

- brak pracy na lekcji, 

- brak przyborów geometrycznych (jeśli są wymagane podczas realizacji tematyki lekcji), 

- brak zeszytu ćwiczeń (w kl. IV-VI), 

- brak zeszytu przedmiotowego. 

 

Ad.5)  

Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej, dopuszczalne są plusy i minusy. 

Na ocenę śródroczną mają wpływ wszystkie oceny, według ich wagi (pkt. 3).  Ocenę roczną wystawia 

się na podstawie uzyskanych ocen cząstkowych w ciągu całego roku szkolnego z uwzględnieniem 

zaangażowania i możliwości ucznia. 

 

Ad.6) 

Nauczyciel matematyki dostosowuje metody/formy pracy na lekcji oraz zasady oceniania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Na 

podstawie opinii/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosowuje wymagania 

edukacyjne do potrzeb psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się. 

 

Ad.7) 

a) informacja zwrotna nauczyciel - uczeń: 

- informacja o wymaganiach i kryteriach oceniania (na początku roku szkolnego); 

- komentarz ustny do każdej oceny. 

b) informacja zwrotna nauczyciel - rodzic: 

- informacja o wymaganiach i kryteriach oceniania (na początku roku szkolnego); 

- informacja o aktualnym rozwoju i postępach w nauce (podczas zebrań z rodzicami, spotkań 

indywidualnych, za pośrednictwem dziennika Librus, platformy edukacyjnej Teams).  

Ad.8)  

Poprawę ocen regulują zapisy zawarte w Statucie i Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania Zespołu 

Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. 

 

Zasady Przedmiotowego Oceniania z Matematyki podlegają ewaluacji na koniec roku szkolnego.  

 

 

 

 


