
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

- MATEMATYKA - 

 

1. Nauczyciel podczas lekcji ocenia: 

• osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

• zachowanie ucznia. 

2. Nauczyciel ocenia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia: 

• wiadomości, 

• umiejętności, 

• wymagaookreślonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

oraz w realizowanym programie nauczania. 

3. Uczeo otrzymuje oceny z/ze: 

• sprawdzianu wiadomości,  

• pracy klasowej,  

• kartkówki,  

• innej pisemnej formy sprawdzającej 

• odpowiedzi ustnej obejmującej swoim zakresem wiadomości  

i umiejętności zdobywane przez uczniów w procesie dydaktycznym; 

• zadania (w tym prace wykonywane w domu z zastrzeżeniem, że praca 

domowa, która nie została odrobiona, nie podlega ocenie) 

• dwiczenia, 

• pracy praktycznej (w tym wykonywanych na lekcjach), 

• pracy na lekcji,  

• aktywności na lekcji, 

• konkursów,  

• inne. 

4. Uczeo otrzymuje oceny: 

• bieżące, 

• proponowane, 

• klasyfikacyjne. 

5. Aktywnośd i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od ich charakteru, za pomocą plu-

sów i minusów lub oceny. 

6. Plus uczeo może uzyskad, m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką 

prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę na lekcji lub w grupie, pomoc koleżeoską na 

lekcji przy rozwiązaniu problemu. Za uzyskanie trzech plusów uczeo otrzymuje ocenę bardzo 

dobrą. 

7. Minus uczeo może uzyskad, m.in. za brak zaangażowania na lekcji, niewykonywanie pole-

ceo nauczyciela związanych z omawianym zagadnieniem lub tematem. Za uzyskanie trzech 

minusów uczeo otrzymuje ocenę niedostateczną. 

8. Uczeo ma prawo zgłosid nieprzygotowanie do lekcji. 

9. Za nieprzygotowanie do lekcji uznaje się brak wiedzy i umiejętności z zakresu ostatniej 



lekcji,materiałów i przyborów niezbędnych do uczestniczenia i pracy na lekcji - linijka, gumka, 

ołówek, kątomierz, cyrkiel, zeszyt przedmiotowy, zeszyt dwiczeo, długopis lub pióro, inne 

zapowiedziane przez nauczyciela i niezbędne do pracy podczas lekcji (zgłoszenie 

nieprzygotowania na początku lekcji zwalnia ucznia z obowiązku pisania niezapowiedzianej 

kartkówki). 

10. Nieprzygotowanie powinno zostad zgłoszone na początku lekcji, po wejściu uczniów do 

sali i zajęciu miejsc. 

11. Nauczyciel odnotowuje nieprzygotowanie ucznia w dzienniku danego przedmiotu za 

pomocą symbolu „np”, a każde trzecie nieprzygotowanie odnotowuje w dzienniku  

w zakładce Zachowanie. 

12. Zgłoszone nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywnego uczestnictwa w lekcji 

bieżącej. 

13. Uczeo nie może zgłaszad nieprzygotowania: 

• na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną; 

• na zapowiedzianej lekcji powtórzeniowej; 

• na zapowiedzianej kartkówce; 

• na sprawdzianie lub pracy klasowej. 

14. Prace domowe są nieobowiązkowymi zadaniami do dobrowolnego i samodzielnego wyko-

nania przez ucznia. 

15. Każdy brak pracy domowej odnotowany jest symbolem „bz” (brak pracy domowej)  

w dzienniku danego przedmiotu – jako informacja dla ucznia, rodzica i nauczyciela. 

16.  Za wykonaną pracę domową uczeo może uzyskad ocenę lub plus. Nie ocenia się niewyko-

nanej pracy domowej. 

17. Uczniowie, którzy w ciągu półrocza nie otrzymali symbolu „np”, „bz” oraz „-” otrzymują po-

chwałę za wzorową obowiązkowośd w zakładce Zachowanie. 

18. O terminie sprawdzianu (trwającego zazwyczaj 1 godzinę lekcyjną, chod może trwad 2 

godz.) uczniowie muszą byd poinformowani co najmniej na jeden tydzieo wcześniej i fakt ten 

musi byd odnotowany w dzienniku. Sprawdzian musi zostad poprzedzony powtórzeniem ma-

teriału i podaniem zagadnieo. Po jego sprawdzeniu – w terminie nieprzekraczającym 2 tygo-

dni odbywa się omówienie i poprawa sprawdzianu. 

19. Uczeo, który był nieobecny na sprawdzianie, ma 2 tygodnie na uzupełnienie ocen ze 

sprawdzianu, które odbywa się w ciągu 2 tygodni od daty pisania pracy przez klasę w formie 

ustnej lub pisemnej (do uzgodnienia z nauczycielem). W przypadku długiej, usprawiedliwio-

nej absencji, nauczyciel uzgadnia z uczniem termin sprawdzianu. 

20. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, ma on obowiązek ustalid  

z nauczycielem termin i formę przeprowadzenia sprawdzianu. 

21. W razie ponownej nieobecności ucznia na sprawdzianie (w drugim terminie), nauczyciel 

ma prawo sprawdzid wiedzę i umiejętności ucznia w dowolnej formie (również sprawdzian) 

na pierwszych (następujących po drugim terminie) zajęciach, na których jest obecny. 



22. Czas trwania kartkówki nie może przekraczad 15 minut. Nauczyciel nie ma obowiązku 

zapowiadania kartkówki. Zakres materiału może obejmowad maksymalnie trzy ostatnie te-

maty. 

23. Nieobecnośd ucznia na testach, sprawdzianach, kartkówkach odnotowuje się w dzienniku 

symbolem „nb” (nieobecny). 

24. Uczeo ma prawo poprawiad każdą niezadowalającą go ocenę, ale tylko jeden raz. 

25. Uczeo poprawia ocenę na własną prośbę, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania nieza-

dowalającej go oceny, w formie ustalonej z nauczycielem.  

26. Ocena poprawiona wpisywana jest w dzienniku obok oceny uzyskanej wcześniej. 

27. Oceną ostateczną jest ocena wyższa i to ją nauczyciel powinien brad pod uwagę przy wy-

stawianiu oceny na koniec półrocza. 

28. Oceny śródroczne wystawiane są na podstawie uzyskanych w danym okresie ocen cząst-

kowych, ale nie muszą byd ich średnią arytmetyczną. 

29. Sposób formułowania ocen bieżących: 

• nauczyciele oceniają zgodnie z kryterium procentowym: 

100% - 99% - celujący 

98 % - 89% - bardzo dobry 

88 % -73 % - dobry 

72% - 49% - dostateczny 

48% - 39% – dopuszczający 

38% i poniżej - niedostateczny. 

• przy dolnej granicy punktacji do oceny otrzymanej przez ucznia nauczyciel dopisuje 

znak  „ -", przy górnej punktacji „ +”. 

 


