
Przedmiotowy System Oceniania 
z matematyki 

w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. 
  

Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) jest zgodny 
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2016r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 
Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny 
z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 22 
w Chorzowie. 
 
 

I. Narzędzia i czas pomiaru osiągnięć uczniów. 
 
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 
 
1. prace klasowe (sprawdziany), 
2. sukcesy w konkursach, 
3. testy kompetencji, 
4. kartkówki, 
5. odpowiedź: 

a) ustna lub pisemna, 
b) samodzielna praca na lekcji np. rozwiązywanie zadań w ćwiczeniach 

lub przy tablicy, 
6. prace długoterminowe: 

a) projekty, 
b) prezentacje multimedialne, 
c) zadania dodatkowe długoterminowe, 
d) referaty, 
e) przygotowanie do konkursów, 

7. zadania domowe, 
8. aktywność: 

a) aktywność na lekcji, 
b) zadania dodatkowe. 
 

Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od realizowanego programu 
nauczania oraz liczby godzin w danej klasie i jest modyfikowana co semestr. 

 
 

II. Kontrakt między nauczycielem i uczniem. 
 
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 
2. Prace klasowe (sprawdziany), kartkówki, testy kompetencji i odpowiedzi 

są obowiązkowe. 



3. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 
Uczeń nieobecny na pracy klasowej powinien ją napisać w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem. Każdą pracę klasową, napisaną przez 
ucznia na ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną, można 
poprawić. Poprawa jest dobrowolna i powinna się odbyć się w ciągu 
2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę 
tylko raz. 

4. Kartkówki nie muszą być zapowiadane (umowa z daną klasą). Obejmują 
materiał z trzech ostatnich lekcji oraz dotyczą podstawowych pojęć, 
definicji i umiejętności bezpośrednio związanych z tymi lekcjami. 

5. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za cztery zgromadzone 
„plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji 
rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych 
odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną 
pracę w grupach. 

6. Zadania domowe są sprawdzane bez zapowiedzi, na ocenę lub na „plusy”. 
Za brak zadania domowego otrzymuje się „minus”, za cztery 
zgromadzone „minusy” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. Odpowiedzi nauczyciel ocenia w skali od 1 do 6 lub za pomocą „plusów” 
i „minusów”. Przy czym ocenę za odpowiedź ustala się według schematu: 

 
4 „plusy” Ocena bardzo dobra 
3 „plusy” i 1 „minus” Ocena dobra 
2 „plusy” i 2 „minusy” Ocena dostateczna 
1 „plus” i 3 „minusy” Ocena dopuszczająca 
4 „minusy” Ocena niedostateczna 

 
8.  Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 
9. Jeżeli uczeń nie posiada na lekcji: długopisu, ołówka, gumki, linijki, 

zeszytu, podręcznika lub ćwiczeń, a także przyborów geometrycznych 
(jeśli było to wcześniej ogłoszone), to za każdy brak otrzymuje punkty 
ujemne z zachowania zgodnie z WSO. 

 
 

III. Obszary aktywności. 
 
Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 
 
1. rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji, 
2. znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń, 
3. prowadzenie rozumowań, 
4. rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod, 
5. posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym do 

danego etapu kształcenia, 
6. analizowanie tekstów w stylu matematycznym, 



7. stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów 
pozamatematycznych, 

8. prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach, 
9. aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia. 

 
 
IV. Kryteria oceny semestralnej i rocznej. 
 
1. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego 

rodziców oraz wychowawcę klasy na miesiąc przed klasyfikacją. 
2. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej. 
3. Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów są przeliczane na 

stopnie według następującej skali: 
 
  100 % - 96 %    celujący 
      95 % - 86 %    bardzo dobry 
    85 % - 71 %    dobry 
    70 % - 51 %    dostateczny 
    50 % - 30 %    dopuszczający 
   poniżej 30 %    niedostateczny 
 
4. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie 

z WSO oraz rozporządzeniami MEN. 
 
 
V. Informacja zwrotna. 
 
1. Nauczyciel – uczeń: 

a) informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania, 
b) informuje ucznia o tym co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 
c) pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju, 
d) motywuje do dalszej pracy. 
 

2. Nauczyciel – rodzice: 
a) informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania, 
b) informuje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce, 
c) dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce, 
d) dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia, 
e) daje wskazówki do pracy z uczniem. 
 

3. Nauczyciel – wychowawca klasy – dyrektor: 
a) nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach 

ucznia, 
b) nauczyciel lub wychowawca informuje dyrekcję o sytuacjach 

wymagających jego zdaniem interwencji. 
 

 



VI. Ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania. 
 
PSO podlega ewaluacji na koniec roku szkolnego oraz na zakończenie 
każdego cyklu edukacyjnego. 
 
 


