
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI  

DLA UCZNIÓW KLAS  5 – 8 SSP nr 26 STO 

1. Na lekcji matematyki uczeń jest obowiązany posiadać następujące pomoce: 

• zeszyt przedmiotowy A4 

• zeszyt ćwiczeń 

• zbiór zadań 

• podręcznik 

• przybory do pisania i kreślenia: długopis, 2 ołówki, gumkę, kredki (żółta, niebieska, zielona, 

czerwona), linijkę 

• zestaw przyborów geometrycznych (linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel) - lekcje geometrii 

2. Formy sprawdzania umiejętności: 

• kartkówki - zazwyczaj zapowiadane dzień wcześniej,  

obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji (5-15 pkt) 

• prace klasowe – zapowiadane tydzień wcześniej, obejmują materiał z ostatniego działu (20-40 pkt) 

• prace domowe (do 10 pkt) 

• kontrola zeszytu (do 10 pkt) 

• praca na lekcji (do 10 pkt) 

• egzaminy roczne (do 40 pkt) - zapowiadane 6 tygodni wcześniej (dotyczy klasy 6) 

3. Termin klasówki nauczyciel ustala z uczniami z tygodniowym wyprzedzeniem. Termin i zakres materiału 

(w formie "nacobezu") nauczyciel umieszcza w Librusie. 

Każdy sprawdzian zawiera zadanie dodatkowe. Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń uzyskuje 

dodatkowe punkty (max. 10% punktacji bazowej z danego sprawdzianu). 

Jeżeli uczeń uzyskał z tej pracy niezadowalająca notę, może napisać poprawę (w przypadku gdy jest to nota 

niższa niż 40%, poprawa jest obowiązkowa). Pracę można poprawiać tylko raz. 

Z pracy klasowej i poprawkowej wyliczana jest średnia punktów. 

Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać go po lekcjach, w terminie nie dłuższym niż 2 

tygodnie od dnia powrotu do szkoły. Termin ten uczeń ustala z nauczycielem. 

4. Kartkówki nie podlegają poprawie. 

5. Praca domowa zadawana jest zazwyczaj z każdej lekcji. Pracę domową traktuje się jako „odrobioną” 

wówczas, gdy wszystkie zadania zostaną przez ucznia wykonane. Jeśli uczeń ma kłopot z którymś z zadań, 

ma obowiązek udokumentowania prób rozwiązania tego zadania (np. ołówkiem lub na oddzielnej kartce). 

Uczeń, który jest nieprzygotowany, a nie zgłosił tego faktu na początku lekcji, traci 1 pkt procentowy. 

Przynajmniej raz w miesiącu uczeń będzie zobowiązany do wykonania tygodniowej pracy domowej we 

wskazanym przez nauczyciela miejscu (zeszycie prac domowych, zeszycie ćwiczeń, karcie pracy itp.). 

Nieoddanie tej pracy w wyznaczonym terminie skutkuje wpisaniem 0 pkt. 

Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji 4 razy w semestrze. Każde następne nieprzygotowanie 

powoduje utratę kolejno 0,5 pkt procentowego. 

Jeśli uczeń będzie systematycznie przygotowywał się do zajęć, tzn. nie przekroczył puli dozwolonych 

nieprzygotowań w danym semestrze, otrzymuje 2 pkt procentowe za pilność. 



6. Dodatkowe 4 pkt procentowe ( po 2% w każdym semestrze) uczeń może otrzymać za: 

• rozwiązanie zadań dodatkowych (poprawne rozwiązanie wszystkich zadań oznacza przyznanie 2 pkt 

procentowych) 

lub 

• wykonanie projektu (poprawne przygotowanie projektu oznacza przyznanie 2 pkt procentowych). 

Treści zadań dodatkowych i tematy projektów (wraz z opisem wykonania oraz terminem oddania każdej 

pracy) nauczyciel umieszcza w terminarzu Librusa lub w wiadomości wysłanej do każdego ucznia na Librusie. 

7. Dodatkowe punkty procentowe uczeń może uzyskać za sukcesy w konkursach matematycznych lub 

wyjątkową aktywność na zajęciach i wiadomości wykraczające poza zakres omawianego materiału oraz 

systematyczną pracę (max. 3 pkt - bonus nauczycielski). 
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