PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV – VII
NA ROK SZKOLNY 2017/ 2018

1. Ocenianie ma na celu:
 Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym
zakresie.
 Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju.
 Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
 Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
2.




Założenia szkolnego systemu oceniania:
Poinformowanie ucznia o celach lekcji.
Nauczyciel formułuje sam lub wspólnie z uczniami cele lekcji.
Uczniowie otrzymują informację zwrotną dotyczącą swoich postępów w nauce, zawierającą
konstruktywne wskazówki, jak mogą poprawić swoją pracę.
 Uczniowie używają kolorowych (np. kartek): zielonej, żółtej i czerwonej do podsumowania
poziomu zrozumienia przez siebie zagadnień, które pojawiły się na lekcji.
 Wybierając ucznia do odpowiedzi nauczyciel może stosować patyczki, co uatrakcyjnia
zajęcia.
 Nauczyciel wspólnie z uczniami podsumowuje lekcje, sprawdza, czy zamierzone cele
zostały osiągnięte.

3. Jawność ocen:
 Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 Sprawdzone i ocenione prace pisemne (za wyjątkiem kontrolnych prac pisemnych
sprawdzających wiedzę i umiejętności) otrzymuje uczeń; wszelkie niejasności dotyczące
tych prac rozpatrywane są tylko w dniu, w którym uczeń otrzymał pracę, co do której
zaistniały wątpliwości; rodzic lub prawny opiekun ucznia może zgłosić swoje zastrzeżenia
związane z pracą do nauczyciela w ciągu tygodnia od rozdania prac.
 Sprawdzone i ocenione kontrolne prace pisemne sprawdzające wiedzę i umiejętności
przechowuje nauczyciel; rodzic lub prawny opiekun ucznia może je obejrzeć u nauczyciela
lub na zebraniu.
 Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel jest zobowiązany
do uzasadnienia wystawionej oceny.
4.

Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów:

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
 odpowiedzi pisemne: (przynajmniej 4 w semestrze):
 prace klasowe;
 sprawdziany;
 testy;
 kartkówki;
 odpowiedzi ustne;
 aktywne uczestnictwo w zajęciach, współpraca w grupie;
 zadania domowe;
 aktywność pozalekcyjna, prace dodatkowe.

Punkty uzyskane z prac klasowych, sprawdzianów, testów przeliczane są na stopnie
wg następującej skali:
Ocena niedostateczna
–
od 0 % do 30%
poprawnych odpowiedzi
Ocena dopuszczająca
–
od 31% do 49 %
poprawnych odpowiedzi
Ocena dostateczna
–
od 50% do 74 %
poprawnych odpowiedzi
Ocena dobra
–
od 75 % do 85 %
poprawnych odpowiedzi
Ocena bardzo dobra
–
od 86 % do 95 %
poprawnych odpowiedzi
Ocena celująca
–
od 96 % do 100 %
poprawnych odpowiedzi
Tryb oceniania
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Każdy uczeń ma obowiązek przynosić na każdą lekcję wszystkie przybory geometryczne
(linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel) oraz kalkulator. Za brak przyborów uczeń otrzymuje „”.
3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 5 ocen, w tym jedną
z pisemnej pracy przeprowadzonej na terenie szkoły.
4. Prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe.
5. Prace klasowe, sprawdziany i testy są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem
i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
6. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową, sprawdzian, test z przyczyn losowych, to powinien
go napisać w ciągu 14 dni od momentu powrotu do szkoły w terminie ustalonym przez
nauczyciela. (w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na kolejnej lekcji).
7. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę
niedostateczną.
8. Uczeń musi poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej, sprawdzianu lub testu
w ciągu 7 dni od dnia oddania sprawdzonych prac.
9. Poprawa prac klasowych, sprawdzianów lub testów ocen wyższych niż niedostateczna (tj.
dopuszczająca, dostateczna) jest dobrowolna i musi się odbyć w terminie uzgodnionym z
nauczycielem. Uczeń pisze ją tylko raz. Ocena uzyskana z poprawionej pracy klasowej jest
oceną ostateczną.
10. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane, mogą obejmować materiał
z ostatnich trzech lekcji (nie podlegają poprawie).
11. Uczniowie nieobecni na kartkówce piszą ją na następnej lekcji.
12. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.
13. W przypadku dłuższej nieobecności (min. 5 dni) uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości
szkolne w terminie 7 dni od momentu powrotu do szkoły.
14. W przypadku jednodniowej nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości
szkolne w terminie 2 dni od momentu powrotu do szkoły.
15. Uczeń ma prawo pięciokrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie „-” do lekcji
(nie dotyczy prac klasowych, sprawdzianów, testów i zapowiedzianych powtórzeń). Przez
nie przygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość
do odpowiedzi, brak zeszytu przedmiotowego, brak zeszytu ćwiczeń, brak pomocy
potrzebnych do lekcji: przyborów geometrycznych oraz kalkulatora (6 minusów to ocena
ndst).
16. Brak zadania domowego uczeń ma obowiązek uzupełnić na następną lekcję.
17. Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje „+” (5 plusów to ocena bardzo dobry, 8 plusów
ocena celująca).
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18. Uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę semestralną, ma obowiązek uzupełnić
braki w wiadomościach i umiejętnościach w ciągu 1 miesiąca od momentu rozpoczęcia
następnego semestru. Kontrolne prace pisemne sprawdzające wiedzę i umiejętności
uczniów przeprowadzane są trzy razy do roku:
 na początku każdego roku szkolnego,
 po 1 semestrze,
 na koniec roku szkolnego
są one zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.
Praca klasowa, sprawdzian, test - to forma pisemna sprawdzająca stopień opanowania przez
uczniów określonej partii materiału (działu- kilka tematów), około 4 razy w jednym okresie
nauki.
Praca klasowa, sprawdzian, test są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem
i poprzedzone lekcją powtórzeniową.
Kartkówka -nie musi być zapowiedziana, pisemna forma odpowiedzi ucznia, z 2-3 ostatnich
lekcji, w której nauczyciel może sprawdzić stopień opanowania przez uczniów określonego
materiału.
Praca Domowa- na ocenę ma wpływ: samodzielność, wartość merytoryczna, estetyka,
terminowość. Brak pracy domowej należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji będzie
to oznaczone znakiem minus w dzienniku.
Sześć minusów to ocena niedostateczna w dzienniku. Nieuzupełnione zadanie domowe to ocena
niedostateczna.
Aktywność
Uczeń może otrzymać ocenę za aktywny udział w lekcji. Aktywność jest nagradzana plusami (5
plusów daje ocenę bardzo dobrą do dziennika.).
Uczeń, który podpowiada, gdy inna osoba jest pytana otrzymuje minus.
Praca w grupach podczas lekcji
Na ocenę ma wpływ:
 umiejętność współpracy,
 podział ról,
 wywiązanie się z tego obowiązku,
 umiejętność komunikacji,
 tempo pracy,
 wkład pracy.
Odpowiedź ustna
Ustna forma odpowiedzi z materiału realizowanego na 2-3 ostatnich lekcjach.
Zawiera odpowiedzi na pytania teoretyczne i praktyczne wykorzystanie zdobytych wiadomości
w rozwiązywaniu zadań.
Ocena wypowiedzi ucznia przedstawia się w następujący sposób:
 cel – to odpowiedź bezbłędna, samodzielna, wyczerpująca,
 bdb – to odpowiedź bezbłędna, samodzielna, pełna,
 db – to odpowiedź bezbłędna, samodzielna, niepełna,
 dst – to odpowiedź bezbłędna, niepełna z małą pomocą nauczyciela,

 dop – to odpowiedź błędna, lecz przy dużej pomocy nauczyciela uczeń rozwiązuje zadanie
o niewielkim stopniu trudności,
 ndst – brak odpowiedzi, odpowiedź wykazująca absolutny brak opanowania wiadomości
określonych programem; uczeń nie potrafi rozwiązać zadania o znikomym stopniu
trudności nawet przy pomocy nauczyciela.
Prace –projekty.
Czas wykonania 1 tydzień do 4 tygodni w zależności od tematu. Mogą mieć charakter pracy
plastycznej, plakatu albo innej.
Są to prace samodzielne ucznia na podany temat do wykonania w domu. Na ocenę ma wpływ:
zgodność z tematem, samodzielność, kreatywność, estetyka i terminowość.
 Ocena cel - praca wykonana w terminie, pomysłowa zgodna z tematem, estetyczna
i samodzielna, uczeń potrafi o niej opowiedzieć;
 Ocena bdb- prac wykonana w terminie, zgodna z tematem , dosyć pomysłowa i estetyczna,
uczeń potrafi o niej opowiedzieć;
 Ocena db- praca wykonana w terminie, zgodna z tematem , mało pomysłowa, dosyć
estetyczna, niewiele o niej uczeń opowie;
 Ocena dst- praca oddana po terminie, zgodna z tematem, mało pomysłowa, niezbyt
estetyczna;
 Ocena dop- praca oddana po terminie, niekoniecznie zgodna z tematem, nieciekawa, mało
estetyczna;
 Ocena ndst.- brak pracy albo praca niezgodna z tematem.
Przygotowanie do lekcji.
 Uczeń ma prawo pięciokrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie „-” do lekcji
(nie dotyczy prac klasowych, sprawdzianów, testów i zapowiedzianych powtórzeń). Przez
nie przygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość
do odpowiedzi, brak zeszytu przedmiotowego, brak zeszytu ćwiczeń, brak pomocy
potrzebnych do lekcji: przyborów geometrycznych (linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel)
oraz kalkulatora (6 minusów to ocena ndst).
 Brak zadania domowego uczeń ma obowiązek uzupełnić na następną lekcję.
 Następne nieprzygotowania dają ocenę niedostateczną.
 Nieprzygotowanie należy zgłosić nauczycielowi przed lekcją (sygnalizując przez
podniesienie ręki).
Kryteria oceniania:
1. Ocenę śródroczną (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na tydzień przed terminem
klasyfikacji śródrocznej (rocznej).
2. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy.
Wychowawca powiadamia rodziców na piśmie.
3. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej od 1 do 6.
4. Ocena śródroczna nie jest średnią ocen uzyskanych przez ucznia podczas trwania semestru.
5. Ocena roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez ucznia na zakończenie I i
II półrocza.
6. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku szkolnego
z uwzględnieniem rozwoju ucznia.
7. Podczas wystawiania oceny śródrocznej i rocznej brane będzie pod uwagę zaangażowanie
ucznia w przyswajanie wiedzy i nabywanie umiejętności, a także systematyczna praca.
8. Jeżeli uczeń chce uzyskać ocenę wyższą niż wynika to ze śródrocznej lub rocznej klasyfikacji
ma taką możliwość po wykonaniu dodatkowego zadania zleconego przez nauczyciela
prowadzącego w wyznaczonej przez niego formie i terminie.

