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Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Ratowicach 

IM. JANUSZA KORCZAKA 

 

I. CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 
 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.  
2. Poinformowanie ucznia i rodziców o kryteriach oceniania.  
3. Motywowanie ucznia do rozwoju i systematycznej pracy.  
4. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia. 

 
II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE  

 
1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji. 
2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń. 
3. Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie rozumowań i wyciąganie wniosków.  
4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod. 
5. Posługiwanie się symbolika i językiem matematyki. 
6. Matematyczny sposób analizowania tekstów. 
7. Logiczne rozumowanie, kojarzenie faktów, myślenie abstrakcyjne i stosowanie 

poznanej wiedzy w rozwiązywaniu zadań problemowych. 
8. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i wkład pracy ucznia. 

 
III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIA  

 
1. Formy aktywności i zasady oceniania:  

 
a) Sprawdzian: 

- przeprowadzany po zakończeniu każdego działu, z określonego materiału, 
poprzedzony powtórzeniem zapisany w dzienniku i zapowiedziany z minimum 
tygodniowym wyprzedzeniem, 

- ocenę niedostateczna ze sprawdzianu trzeba poprawić, uczeń ma obowiązek 
uzyskać ze sprawdzianu przynajmniej ocenę dopuszczającą,  

- każdą ocenę ze sprawdzianu można poprawić, 
- przysługuje jednokrotna możliwość poprawy każdej oceny w ciągu 2 tygodni od daty 

jej otrzymania, 
- do dziennika będzie wpisywana ocena z poprawy. 
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b) Kartkówka: 
 
- najwyżej z trzech ostatnich tematów, nie muszą być zapowiedziane. 
- każdą ocenę z kartkówki można poprawić 
- przysługuje jednokrotna możliwość poprawy każdej oceny w ciągu 2 tygodni od daty 

jej otrzymania, 
- do dziennika będzie wpisywana ocena z poprawy. 

 
c) Prace domowe: 
- podlega sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie w formie stopnia, 
- każda praca domowa jest obowiązkowa i należy ją uzupełnić na następna lekcję, 
- ocena za zadanie domowe nie podlegają poprawie.  

 
d) Wypowiedzi ustne:  
- z trzech ostatnich lekcji, 
- ocena za odpowiedz ustną nie podlegają poprawie.  

 
e) Zeszyt przedmiotowy 

- jest sprawdzany obowiązkowo każdemu z uczniów min. raz w semestrze,  
- ocena za prowadzanie zeszytu nie podlega poprawie. 

 
f) Przygotowanie do zajęć, praca domowa, samodzielna praca i aktywność na lekcji. 

- Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie, udzielanie poprawnych odpowiedzi, 
aktywna praca w grupach może być oceniana „+”.  
Za 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą z aktywności. 

- Za brak pracy na lekcji uczeń może uzyskać „-”.  
Za 5 minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z aktywności. 

- W ciągu semestru uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia braku zadania, 
nieprzygotowanie do lekcji - oznaczane w dzienniku jako „np.”. 

- Po wykorzystaniu limitu dwóch nieprzygotowań „np.”, uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną za każde kolejne nieprzygotowanie. 

- Niekompletne wykonanie zadanej pracy należy zgłosić podczas sprawdzania 
nieobecności. Uczeń ma obowiązek nadrobienia zadania na następną lekcję. 

- W wyjątkowych sytuacjach rodzic może poinformować nauczyciela o braku 
możliwości wykonania zadania domowego przez dziecko, w takich sytuacjach 
uczeń nie dostaje nieprzygotowania, a zaległości nadrabia na następna lekcję. 

- ocena za aktywności i przygotowania do zajęć nie podlega poprawie. 

g) Projekty indywidualne i grupowe 
- zawsze oceniane w formie stopnia. 

h) Udział w konkursach i zadania dodatkowe  
- zawsze oceniane w formie stopnia. 
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IV. USTALENIA KOŃCOWE  
 

1) Na sprawdzenie prac nauczyciel ma dwa tygodnie. 
2) Prace przechowuje nauczyciel i są do wglądu dla uczniów i ich rodziców w szkole. 
3) Symbol „0” oznacza, że uczeń nie pisał danej pracy lub nie oddał danego zadania i 

należy je poprawić w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły. Po tym okresie „0” 
zmienia się na ocenę niedostateczną którą można lub trzeba poprawić w terminie 
dwóch tygodni od zmiany oceny. 

4) Oceny klasyfikacyjne (śródroczne, roczne) wystawiane są na podstawie 
poziomie opanowania wymagań edukacyjnych z każdej partii materiału. 

5) O przewidywanej ocenie śródrocznej i końcowo rocznej nauczyciel informuje 
miesiąc przed radą klasyfikacyjną wpisując ją do dziennika Librus. 

6) Jeżeli przewidywaną oceną śródroczną lub końcowo roczną jest ocena 
niedostateczna, nauczyciel ma obowiązek poinformować o niej ucznia i rodziców 
(prawnych opiekunów) przez wychowawcę.  
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