
PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA 

Z MATEMATYKI 

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  16 W  GDYNI 

 

 

1. PSO jest zgodny ze statutem szkoły i zawartym w nim szkolnym systemem oceniania z przedmiotów 

edukacyjnych. 

2. PSO jest zgodny z podstawą programową dla klas IV, V ,VI, VII, VIII. 

3. Uczeń podczas procesu edukacji matematycznej jest oceniany za : 

 

 

Lp. Formy pracy ucznia: waga Uwagi 

 

1. Prace klasowe 5 Prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

2. Sprawdziany 4 Sprawdziany są zapowiedziane przez nauczyciela. 

3. Kartkówki 3  

4. Ćwiczenia na lekcji 1 - 3 Zależy od : 

- poziomu nauczania 

- stopnia trudności 

- czasu przeznaczonego na wykonanie 

- stopnia zaawansowania danej umiejętności 

5. Prace domowe 2  

6. Aktywność na lekcji 2 Uczeń może otrzymywać plusy(za częste zgłaszanie się na lekcji, 

udzielanie prawidłowych odpowiedzi, krótkie prace domowe) lub 

minusy (brak zaangażowania na lekcji ,nieudzielanie odpowiedzi na 

krótkie pytanie z zakresu pracy domowej ,brak części zadania 

domowego, brak przyrządów lub innych środków dydaktycznych 

potrzebnych na lekcji). Sześć  plusów ocena celująca, pięć plusów 

jeden minus bdb, cztery plusy i dwa minusy ocena dobra., trzy plusy 

trzy minusy ocena dostateczna., dwa plusy cztery minusy ocena 

dopuszczająca., jeden plus pięć minusów ocena niedostateczna 

7. Wypowiedzi ustne na 

lekcji (dłuższe) 

3 Zgodnie z WSO. 

8. Udział w konkursach 1-5 Zgodnie z WSO. 

9. Przygotowanie do lekcji 2 Uczeń 2 razy w okresie klasyfikacyjnym może zgłosić 

nieprzygotowanie do lekcji. Kolejne nieprzygotowania skutkują 

otrzymaniem ocen niedostatecznych. 

10. Prace długoterminowe, 

wykonanie pomocy 

dydaktycznych, pokazów 

1- 3 W zależności od wkładu pracy 

 

 

 

 

 

4. Zgodnie z WSO uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej z pracy klasowej i 

sprawdzianu na opisanych zasadach. 

 

5. Ocen uzyskanych za ćwiczenia wykonywane na lekcji nie poprawia się. 

 

6. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją. 

 

7. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny znajdują się w WSO na stronie szkoły. 

 

 

 

 


