
ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI w 

Szkole Podstawowej nr 209 w Warszawie  

  

Klasy IV-VIII  

  

Wymagania edukacyjne wynikają z podstawy programowej nauczania matematyki oraz 

programu nauczania Matematyka z plusem.   

  

I. Zasady ogólne  

Na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do końca września, uczeń i jego rodzice 

zostają zapoznani z wymogami edukacyjnymi: uczniowie ‒ podczas pierwszej lekcji 

matematyki. Zasady oceniania są dostępne także na stronie internetowej szkoły.  

  

II. Procedury osiągania celów  

Działania ucznia prowadzące do realizacji celów edukacyjnych to:  

• systematyczne uczęszczanie na lekcje matematyki,  

• uważny i aktywny udział w lekcji,  

• prowadzenie zeszytu i zeszytu ćwiczeń,  

• wykorzystanie podręcznika do utrwalania nowych pojęć, wiadomości i umiejętności,  

• wykorzystywanie innych (oprócz podręcznika) źródeł wiedzy, np. encyklopedii 

matematyczno-przyrodniczych, Internetu itp.  

• rozwiązywanie zadań:  

− głośne czytanie ze zrozumieniem,  

− powtarzanie treści zadań własnymi słowami,  

− formułowanie pytań i odpowiedzi,  

− rozwiązywanie zadań z treścią różnymi metodami (rysunki, grafy, równania), • 

stosowanie matematyki w praktyce życia codziennego,  

• przynosząca wymierne efekty praca w grupach:  

− dyskusja i poszukiwanie najlepszej drogi do rozwiązania problemu, wybór trafnej 

metody,  

− prezentowanie własnego punktu widzenia,  

− dostrzeganie racji kolegów i branie ich pod uwagę,  

• systematyczne odrabianie prac domowych,.  



• przyjmowanie odpowiedzialności za planowanie, organizowanie i ocenianie własnej pracy 

i wiedzy (uczenie się przez działanie):  

− planowanie i dokonywanie prostych zakupów  

− rozwiązywanie łamigłówek, rebusów, budowanie modeli figur przestrzennych.  

• Uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych.  

  

III. Kontrola i ocena osiągnięć  

  

Formy sprawdzania wiedzy:  

 Sprawdziany 

 Kartkówki:   

− Obowiązuje materiał z trzech ostatnich tematów.  

 Prace domowe.   

 Odpowiedzi ustne.   

 Aktywność na lekcji.   

 Udział w konkursach.  

  

W ciągu półrocza można zgłosić 3 nieprzygotowania.  

Uczeń przygotowany do lekcji:  

 ma odrobioną pracę domową.  

 zna zagadnienia omawiane na poprzedniej lekcji.  

 posiada przyrządy geometryczne, ołówek, zeszyt, ćwiczenia.  

  

Punktacja:  

100% ‒ celujący  

90% – 99% ‒ bardzo dobry  

75% – 89% ‒ dobry  

50% – 74% ‒ dostateczny  

30% – 49% ‒ dopuszczający  

0% – 29% ‒ niedostateczny  

  

Do oceny wyrażonej stopniem dodaje się plus (+) lub minus (‒) przy górnej lub dolnej granicy 

procentowej punktów. Nie dotyczy to oceny celującej i niedostatecznej.  

 

Aktywność dodatkowa:  



- za uzyskanie tytułu laureata, zajęcie I miejsca, II miejsca, III miejsca lub zdobycie 

wyróżnienia w konkursie matematycznym jest wystawiana ocena cząstkowa celująca (6),  

- za systematyczny, aktywny i twórczy udział w zajęciach koła matematycznego w trakcie 

całego półrocza jest wystawiana ocena cząstkowa celująca (6).  
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