Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki
w klasach 4 – 8 - Szkoła Podstawowa
1)Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe i zapowiadane z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem. Podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Uczeń
nieobecny zobowiązany jest do napisania w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie
później niż dwa tygodnie od powrotu do szkoły.
2)Każdą ocenę z pracy klasowej można jeden raz poprawić(ocena jest wpisywana do
dziennika obok pierwszej oceny) w terminie i formie ustalonej z nauczycielem.
3)Kartkówki nie muszą być zapowiadane.
4)Za osiągnięcia w konkursach matematycznych uczeń otrzymuje oceny bardzo dobre i
celujące w zależności od uzyskanego wyniku.
5) Uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.
6) Nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole.
7)Uczeń ma prawo pięciokrotnie w ciągu okresu zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do
lekcji- brak zadnia domowego, brak zeszyt ( nie dotyczy prac klasowych i zapowiedzianych
prac pisemnych).
8)Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. Oceny są
wystawiane zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny, w przypadku
prac klasowych i sprawdzianów według skali procentowej:
niedostateczny:
dopuszczający - :
dopuszczający:
dopuszczający +:
dostateczny - :
dostateczny:
dostateczny + :
dobry - :
dobry:
dobry + :
bardzo dobry - :
bardzo dobry:
bardzo dobry + :
celujący:

0% - 29%
30% - 34%
35% - 39%
40% - 44%
45% - 49%
50% - 59%
60% - 64%
65% - 69%
70% - 74%
75% - 79%
80% - 84%
85% - 89%
90% - 94%
95% - 100%

Na ocenę śródroczną i roczną wpływają oceny uzyskane za samodzielną pracę ucznia na
lekcji – obowiązuje średnia ważona.
Oceny na koniec semestru
0 - 1,69
1,70 - 2,69
2,70 - 3,69
3,70 - 4,69
4,70 - 5,30
5,31

niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą:
-prac klasowych
-sprawdzianów
-kartkówek
-odpowiedzi ustnych
-oceny prac domowych
-oceny prac dodatkowych
-ocenę innych form pracy: konkursy matematyczne, projekty.

