
Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki w klasach IV-VIII: 

1.  Na każdej lekcji matematyki uczeń posiada: 

·        podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

·        zeszyt przedmiotowy 

·        przybory do pisania i przybory do geometrii 

2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

·        sprawdziany pisemne – 20 punktów (po każdym rozdziale, maksymalnie 

4 sprawdziany w semestrze), 

·        kartkówki – 5 punktów (1-2 razy w tygodniu), 

·        odpowiedź ustna – 5 punktów (maksymalnie 3 razy w semestrze), 

·        prace domowe – 3 punkty (maksymalnie 3 razy w semestrze), 

·        zaangażowanie w pracę na lekcji –  3 punkty (uczniowie podczas zajęć 

otrzymują plusy, za które potem otrzymują punkty - za 3 plusy uczeń 

otrzymuje 3/3), 

·        samodzielna praca na lekcji – 3 punkty (maksymalnie 3 razy w semestrze), 

·        ocena zeszytu – 3 punkty (1 raz w semestrze), 

·        punkty dodatkowe – zadania dodatkowe na sprawdzianach, dodatkowe 

prace domowe,  sukcesy w konkursach matematycznych. 

3.  Uczniowie są oceniani wg skali określonej w WZO. 

4.  Po zakończeniu danego działu odbędzie się lekcja powtórzeniowa, a następnie 

sprawdzian. Sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. 

5.  Uczeń ma prawo poprawić wynik sprawdzianu w wyznaczonym przez nauczyciela 

terminie. Do poprawy każdego sprawdzianu uczeń może przystąpić tylko raz. 

6.  Kartkówek nie poprawiamy. Kartkówki mogą nie być zapowiadane i obejmują materiał 

z trzech ostatnich lekcji. 

7.  W przypadku braku przygotowania do lekcji lub braku pracy domowej uczeń otrzymuje 

wpis do dziennika „np.”. W każdym semestrze uczeń ma prawo zgłosić dwa razy przed lub 

na początku lekcji brak przygotowania do lekcji (brak pracy domowej, brak zeszytu z pracą 

domową lub brak zeszytu ćwiczeń, brak przyrządów geometrycznych, gdy są konieczne). 

W przypadku braku pracy domowej uczeń musi uzupełnić brakującą pracę domową 

i pokazać nauczycielowi wykonane zadanie na kolejnej lekcji. 

8. W przypadku nauczania zdalnego nauczyciel może zrezygnować ze sprawdzianów 

na rzecz większej liczby prac domowych. 

  

Pozostałe zasady oceniania przedmiotowego określa WZO. 


