
 

 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA I WYMAGANIA 

EDUKACYJNE  

Z MATEMATYKI  W KLASACH VI W SZKOLE POSTAWOWEJ  

SIÓSTR PIJAREK 

 
 

I. Postanowienia ogólne  
 

• Lekcje matematyki odbywają się w wymiarze zgodnym z ramowym rozkładem nauczania 

obowiązującym w szkole podstawowej. 

• Ocenie podlegają: sprawdziany (prace klasowe), kartkówki, prace domowe, aktywność/ praca na 

lekcji, wypowiedzi ustne, prace długoterminowe.  

• Sprawdziany są zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem a ich termin wpisany jest 

do dziennika elektronicznego.  

• Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu do dwóch tygodni od jego oddania i omówienia 

(jeśli jest chory to po powrocie może ustalić z nauczycielem termin pisania sprawdzianu). Poprawy 

dokonuje się jednorazowo z ocen 1, 2, 3 i wpisywane są obie oceny. Warto uczyć się systematycznie 

a do poprawy podchodzić po uprzednim opanowaniu danego materiału.  

• Kartkówki przeprowadza się z  dwóch ostatnich tematów lekcyjnych i nie podlegają poprawie.  

• W ciągu półrocza uczeń ma prawo do zgłoszenia 2 np. oraz  2 braki zadania domowego.  

Uwaga! Nieprzygotowanie nie obowiązuje na zapowiedzianych kartkówkach, lekcjach 
powtórzeniowych przed sprawdzianem oraz w okresie trzech tygodni poprzedzających termin 
klasyfikacji. 

• Aktywność może być także  nagradzana plusami: 5 plusów to piątka, pięć minusów to ocena 

niedostateczna.  

• Ocenione prace pisemne uczeń może fotografować wyłącznie za zgodą nauczyciela. 

• Poprawa prac nie przysługuje uczniom, którzy zostali przyłapani na niesamodzielnej pracy (ściąganiu). 

• Uczeń jest zobowiązany do dyscypliny na lekcjach, a w szczególności: 

-  przychodzi punktualnie na zajęcia; 

- nie żuje gumy, nie konsumuje pokarmów ani napojów; 

-  robi notatki na lekcji według wskazań nauczyciela; 

-  nie przeszkadza innym w trakcie lekcji. 

II.  W przypadku prac pisemnych (sprawdzianów, kartkówek, testów, prac klasowych) 
          obowiązuje następująca skala: 

0- 39% - niedostateczny 

40 – 45% -  dopuszczający 

46 – 50% - plus dopuszczający 

51- 55% - minus dostateczny 

56 - 63% -  dostateczny 

64- 68% - plus dostateczny 

69- 74% -  minus dobry 

75 – 84% - dobry 



85- 89% - plus dobry 

90-92% - minus bardzo dobry 

93- 96% - bardzo dobry 

97- 99% - plus bardzo dobry 

100% - celujący 

 

III. Zadania domowe mogą, ale nie muszą być oceniane. Forma ich sprawdzenia (zebranie 
zeszytów, rozwiązanie przez ucznia wybranego przykładu na tablicy, rozwiązanie przez 
ucznia fragmentu zadania domowego na kartce) zależy od nauczyciela. 
 

IV. Udział w konkursach przedmiotowych jest nagradzany bardzo dobrą lub celującą oceną  
z aktywności – zależnie od uzyskanego wyniku. 

 
V. Zakres wiedzy i umiejętności na poszczególne oceny.  

 

Ocena niedostateczna - Uczeń powtarza te same błędy, nie jest w stanie rozwiązać zadań o 

niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.  

 

Ocena dopuszczająca –Uczeń ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z matematyki. Rozwiązuje 

zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności, jego praca jest 

nieustannie wspomagana przez nauczyciela.  

 

Ocena dostateczna – Ocenę tę otrzymuje uczeń, który typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 

o średnim stopniu trudności rozwiązuje niezbyt sprawnie, często robi błędy. Zadania o większym 

stopniu trudności rozwiązuje tylko przy pomocy nauczyciela. Opanował wiadomości i 

umiejętności określone programem nauczania w klasie piątej na poziomie nie przekraczającym 

wymagań zawartych w podstawie programowej.  

 

Ocena dobra – Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w pełni wiadomości określone 

programem nauczania, poprawnie rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne. (Czasami robi błędy), trudniejsze zadania rozwiązuje przy niewielkiej pomocy 

nauczyciela, sprawnie posługuje się językiem matematycznym, w sytuacjach problemowych 

wyszukuje i przedstawia argumenty i kontrprzykłady na potwierdzenie swego rozumowania. Jest 

aktywny na lekcjach i wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym oraz dodatkowo 

wynikające ze specyfiki matematyki.  

 

Ocena bardzo dobra –Uczeń ma opanowany pełny zakres wiedzy i umiejętności programem 

nauczania matematyki w szóstej klasie. Sprawnie i samodzielnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować 

poznaną wiedzę do rozwiazywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. Posiada wiedze 

uzyskaną w wyniku rozwijania dodatkowym zainteresowaniem przedmiotem oraz umiejętność 

korzystania z rożnych źródeł. Uczestniczy w szkolnych konkursach. Pracuje systematycznie i 

aktywnie bierze udział w zajęciach lekcyjnych oraz dobrowolnie wykonuje różne prace związane 

ze zdobywaniem i integracją zdobytej wiedzy.  

Ocena celująca – Uczeń spełnia warunki na ocenę bardzo dobrą. Odznacza się specjalnymi 

zainteresowaniami logiczno - matematycznymi. Osiąga sukcesy w konkursach szkolnych lub 

międzyszkolnych. Pracuje systematycznie jest aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe zadania 

wykraczające poza obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego. Uczeń otrzymuje ocenę celującą 

ze sprawdzianu, jeśli spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz stosuje zdobyte wiadomości 

i umiejętności do rozwiązywania zadań trudnych, nietypowych, złożonych.  

 

 


