
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI 
 

 

 

1. Ocenie z matematyki podlegają wiadomości i umiejętności ucznia oraz aktywność na lekcji (praca samodzielna, praca w grupach, wypowiadanie 

własnych przemyśleń i wniosków na dany temat). 

2. Wszystkie formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ustalane przez nauczyciela są obowiązkowe i podlegają ocenie. Uczeń oceniany jest na bieżąco. 

Każda ocena jest jawna i umotywowana. 

 

3. Wiadomości i umiejętności ucznia oceniane będą w następujących formach: 

a) pisemna praca klasowa lub sprawdzian, 

b) kartkówka (zapowiedziana lub niezapowiedziana), 

c) odpowiedź ustna, 

d) praca domowa, 

e) praca samodzielna na lekcji. 

 

4. Uczeń na lekcji matematyki ma obowiązek posiadania zeszytu, podręcznika, zbioru zadań lub ćwiczeń oraz przyborów geometrycznych i innych pomocy 

wymaganych przez nauczyciela. 

 

5. W zeszycie przedmiotowym, na pracach klasowych, sprawdzianach i kartkówkach wszystkie zapisy wykonujemy długopisem lub piórem (nie w kolorze 

czerwonym), a rysunki ołówkiem. Na pracach klasowych, sprawdzianach i kartkówkach nie używamy korektorów ani zmazywaczy. Pomyłki przekreślamy. 

Prace pisemne napisane ołówkiem nie będą sprawdzane. 

 

6. Uczeń, który nie jest przygotowany do lekcji ( brak pracy domowej, zeszytu, podręcznika, zbioru zadań, ćwiczeń, przyborów geometrycznych oraz 

wiadomości z poprzednich lekcji), ma obowiązek zgłoszenia tego faktu nauczycielowi na początku lekcji. Zaniedbanie tego obowiązku jest równoznaczne  

z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 

7. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji: 

a) dwa razy w semestrze ( przy ilości godzin matematyki w tygodniu nie większej niż 5) 

b) trzy razy w semestrze ( przy ilości godzin matematyki w tygodniu większej niż 5). 

Trzecie (a) lub czwarte (b)  w kolejności i każde następne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 

8. Uczeń, który nie ma na lekcji zeszytu lub ćwiczeń ma obowiązek uzupełnić braki na następną lekcję. Jeśli tego nie zrobi, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

9. Za aktywne uczestnictwo w lekcji uczeń może otrzymać znak plus. Liczba sześciu plusów oznacza ocenę celującą.  



 

10. Praca klasowa obejmuje materiał danego działu. Zapowiadana jest z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Pracę klasową można poprawić 

jednokrotnie. 

 

11. Kartkówka obejmuje materiał trzech ostatnich lekcji i nie musi być zapowiadana przez nauczyciela. Kartkówka trwa co najwyżej 15 minut.  

 

12. Uczeń może poprawić  niesatysfakcjonującą go ocenę z pracy klasowej lub kartkówki w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli uczeń otrzyma 

ocenę lepszą od poprawianej, jest ona wpisywana do dziennika i liczona do średniej.  

 

13. Uczeń, który nie pisał pracy klasowej, sprawdzianu lub kartkówki z powodu swojej nieobecności otrzymuje w dzienniku wpis „bz” (brak zadania) z 

wagą przypisaną danej formie sprawdzenia wiedzy. „Bz” zostanie zamieniony na ocenę w momencie zaliczenia danej pracy przez ucznia. Termin napisania 

zaległej pracy uczeń uzgadnia z nauczycielem. 

 

14. Zasady oceniania prac pisemnych: 

 

Praca klasowa Kartkówka 

 

0 – 29% punktów – niedostateczny (1) 

30 – 49% punktów – dopuszczający (2) 

50 -74% punktów – dostateczny (3) 

75 -89% punktów – dobry (4) 

90-99% punktów – bardzo dobry (5) 

>99% punktów – celujący (6) 

 

 

0 – 44% punktów – niedostateczny (1) 

45 - 59% punktów – dopuszczający (2) 

60 – 74% punktów – dostateczny (3) 

75 – 89% punktów – dobry (4) 

90 – 99% punktów – bardzo dobry(5) 

>99% punktów – celujący (6) 

 

15. Za 100% punktów uważana jest suma wszystkich możliwych do zdobycia punktów za zadania obowiązkowe. 

 

16. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia prac pisemnych w ciągu 14 dni roboczych.  

 

17. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniowie otrzymują do wglądu na lekcji w czasie ich omawiania. W tym czasie również uczeń może wyjaśnić z 

nauczycielem wszelkie nieścisłości dotyczące pracy.  

 

18. Prace klasowe i sprawdziany są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego i mogą być udostępniane rodzicom podczas zebrań  

i konsultacji. 

 

19. Uczeń, który opuścił powyżej 50% lekcji matematyki w semestrze, może nie być klasyfikowany. 



 

20. Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną  liczoną w systemie elektronicznym Librus. Ocena roczna jest średnią ważoną wszystkich ocen 

uzyskanych przez ucznia od początku roku szkolnego. 

 

21. Ustala się wagi dla następujących kategorii ocen: 

 

Waga   7     - laureat lub wyróżnienie w konkursach matematycznych i olimpiadach 

Waga   5     -  praca klasowa, poprawa pracy klasowej, sprawdzian sumatywny 

Waga   3     - kartkówka 

Waga   2     - praca samodzielna na lekcji, odpowiedź ustna 

Waga   1     - praca domowa, aktywność na lekcji, udział w konkursie matematycznym 

 

22. Oceny śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych według zasad określonych w statucie szkoły: 

 

         <1,71 niedostateczny 

1,71 – 2,65  dopuszczający 

2,66 – 3.50  dostateczny 

3,51 – 4,50  dobry 

4,51 – 5,30  bardzo dobry 

5,31 – 6,00- celujący 

 

 

23. Przedmiotowe zasady oceniania mogą ulec zmianie po każdej klasyfikacji na podstawie opinii zespołu przedmiotowego. 

 


