
 

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki dla 

uczniów klas 4 SSP nr 26 STO w roku szkolnym 2020/2021 

NAUCZYCIEL: Marta Pery 

Uczeń przygotowany do zajęć, ma zawsze przy sobie: 
 odrobioną pracę domową, 16 kartkowy zeszyt w kratkę do tygodniowych 

    prac domowych 

 bieżący zeszyt przedmiotowy formatu A4, 

    w kratkę (arytmetyka), gładki (geometria), 

 bieżący zeszyt ćwiczeń, 

 podręcznik, 

 zbiór zadań, 

 przybory do pisania i kreślenia: długopis ścieralny, 2 ołówki, gumkę, temperówkę, 

kredki w 4 kolorach (żółtym, niebieskim, zielonym, czerwonym), linijkę min. 15 cm 

(przezroczystą, sztywną) oraz nożyczki i klej, 

 zestaw przyborów geometrycznych (linijkę, ekierkę, kątomierz, sprawny cyrkiel) 

    na lekcje geometrii. 

Uczeń chcąc zgłosić nieprzygotowanie: 
 robi to na początku lekcji! Po przywitaniu stoi i czeka, aż nauczyciel odnotuje jego     

nieprzygotowanie i powie, że może usiąść. 

MOŻESZ ZGŁOSIĆ NIEPRZYGOTOWANIE 4 RAZY W SEMESTRZE! 

PUNKTY UJEMNE: 

 - 0,5% za każde zgłoszone nieprzygotowanie po wyczerpaniu limitu 4, 

 – 1% za każde niezgłoszone nieprzygotowanie (bez względu na stan limitu), 

 w skali roku limit utraty procentów z tytułu nieprzygotowań to – 6%, kolejne 

nieprzygotowania mają wpływ na ocenę z zachowania w kategorii stosunek 

ucznia do obowiązków szkolnych. 

      BONUS: 

 4% (2 x 2%) za przygotowanie do zajęć - rozliczenie następuje na koniec            

I i II semestru. Bonus jest przyznawany, jeżeli uczeń w danym okresie 

rozliczeniowym nie przekroczył liczby dopuszczalnych nieprzygotowań. 

Uczeń, który jest pierwszy raz na lekcji po nieobecności na poprzedniej, nie musi zgłaszać 

nieprzygotowania z powodu braku pracy domowej, ale ma obowiązek uzupełnienia materiału - po 

dłuższej nieobecności w ciągu 2 tygodni, a po krótkiej (1-2 dni) w ciągu dwóch dni. 

Uczeń, który ma szóstkowe ambicje bądź chce nadrobić stracone punkty… 

ZBIERA BONUSY: 

 do 4% w skali roku, za wykonanie raz w semestrze jednej z wybranych opcji: 

 rozwiązanie zadań dodatkowych (poprawne rozwiązanie wszystkich zadań to 2%), 

 wykonanie projektu (poprawne przygotowanie projektu wg „NaCoBeZU”to 2%), 

 treści zadań dodatkowych i tematy projektów wraz z opisem wykonania oraz    

      termin oddania każdej pracy, nauczyciel umieszcza na stronie internetowej   

      szkoły w zakładce MATERIAŁY DLA UCZNIÓW. 



 

 do 3% w skali roku, za: 

 sukcesy w konkursach matematycznych lub wyjątkową aktywność na zajęciach     i 

wiadomości wykraczające poza zakres omawianego materiału oraz systematyczną 

pracę – bonus nauczycielski. 

Formy sprawdzania umiejętności, zasady i punkty do zdobycia: 
 kartkówki/minutki matematyczne: 

 zazwyczaj zapowiadane dzień wcześniej, ale mogą być niespodzianką  

 obejmują materiał do trzech ostatnich lekcji 

 można zdobyć 5-15 pkt 

 nie podlegają poprawie (chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej) 

 sprawdziany: 

 zapowiadane tydzień wcześniej 

 obejmują materiał z ostatniego działu 

 termin i zakres ujęty w formie „NaCoBeZU”, umieszczone przez nauczyciela 

w Librusie 

 można zdobyć 20-40 pkt 

 zawierają zadanie dodatkowe, za poprawne rozwiązanie uczeń uzyskuje 

dodatkowe punkty – maksymalnie 10% punktacji bazowej sprawdzianu 

 uczeń niezadowolony z noty bądź ten, który napisał sprawdzian poniżej 40% 

poprawia pracę – jest to możliwe tylko raz, a z obu prac (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 na dzień przeznaczony na konsultacje 

 prace domowe: 

 zadawana jest zazwyczaj z każdej lekcji, często zindywidualizowana 

 nauczyciel zapisuje informację o pracy domowej na tablicy, a uczeń ma 

          obowiązek zapisać ją w zeszycie lub zaznaczyć w zeszycie ćwiczeń 

 pracę domową traktuje się jako „odrobioną” wówczas, gdy wszystkie zadania 

zostaną przez ucznia wykonane, jeśli uczeń ma z jakimś zadaniem 

      kłopot ma obowiązek udokumentowania prób rozwiązania tego zadania 

      (np. ołówkiem lub na oddzielnej kartce) 

 można zdobyć do 10 pkt, w przypadku tygodniowej pracy domowej do  

wykonania w zeszycie prac domowych, jej brak w wyznaczonym terminie to 

0 pkt 

 kontrola zeszytu, zeszytu ćwiczeń: 

 według kryteriów NaCoBeZU wklejonych do zeszytu 

 można zdobyć 5-10 pkt 

 praca na lekcji: 

 aktywny udział w zajęciach z zachowaniem obowiązujących zasad (podnoszę 

rękę, gdy chcę coś powiedzieć; słucham, gdy inni mówią; pytam, gdy czegoś 

nie rozumiem; koncentruję się na pracy i doprowadzam ją do końca; zgodnie 

współpracuję w grupie) 

 praca własna 

 można zdobyć do 10 pkt. 



 

OCENY: 
 0%- 40% ocena niedostateczna 

 powyżej 40% - do 50% ocena dopuszczająca 

 powyżej 50% - do 74% ocena dostateczna 

 powyżej 74% - do 90% ocena dobra 

 powyżej 90% -do 104% ocena bardzo dobra 

 powyżej 104% ocena celująca 

TRYB ONLINE – pamiętaj, obowiązują Cię te same zasady :-). 

 

NaCoBeZU zeszytu 

przedmiotowego 

 

Lp. Kryteria sukcesu 
Samoocena/ 

ocena koleżeńska 
1 Jest czytelnie podpisany: imię, nazwisko i klasa.  

2 
Obok zapisu „Lekcja” jest kolejny numer, a data na marginesie na tej 

samej wysokości. 
 

3 
Zawiera przepisane do końca z tablicy tematy, definicje, wzory, 

zadania z numerem i stroną (Zad. 1 s. 17), wszystkie etapy rozwiązania 

i odpowiedzi pełnym zdaniem. 
 

4 Wszystkie braki są uzupełnione.  

5 Pismo jest czytelne, staranne.  

6 Teksty są właściwie rozmieszczone na stronie.  

7 Podkreślenia, tabelki są robione przy linijce.  

8 
Ważne informacje są zaznaczone kolorem 

lub ujęte w ramkę. 
 

9 
Wklejki są równo i mocno przyklejone, 

nie wystają poza kartkę 
 

10 Kartki są czyste, bez zagięć na rogach.  

 /10 

 

 

NaCoBeZU zeszytu 

ćwiczeń 

 

Lp. Kryteria sukcesu 
Samoocena/ 

ocena koleżeńska 
1 Jest czytelnie podpisany: imię, nazwisko i klasa.  

2 Zadania są bezbłędnie zrobione, błędy poprawione.  

3 Pismo jest czytelne, staranne.  

4 Wszystkie braki są uzupełnione.  

5 Kartki są czyste, bez zagięć na rogach.  

 /5 

  

  Podpis Ucznia       Podpis Rodzica 


