
Przedmiotowy system oceniania z matematyki 

 

I. Formy sprawdzania i oceniania bieżącego wiedzy i umiejętności uczniów.  

1. Nauczyciel na lekcjach matematyki może stosować następujące formy sprawdzania 

wiedzy i umiejętności ucznia: 

a. odpowiedzi ustne (waga 1) - m.in. udział w dyskusji, dialog, argumentowanie, 

wnioskowanie, odpowiedzi na pytania  

b. prace pisemne w klasie: 

• kartkówki (waga 2) - obejmują zakres wiadomości i umiejętności z max. 

trzech ostatnich lekcji. Uczniowie piszą je około 10-15 minut; nie muszą być 

zapowiadane przez nauczyciela i nie podlegają poprawie 

• sprawdziany (waga 4) - obejmują partię materiału z jednego działu. 

Zapowiedziane są co najmniej na tydzień przed planowanym terminem. Jego 

termin ustala nauczyciel wraz z uczniami i zapisuje w dzienniku lekcyjnym. 

Sprawdzian jest poprzedzony lekcją powtórzeniową, do której uczeń powinien 

się przygotować. Sprawdzian jest obowiązkowy. Wszystkie sprawdziany są 

sprawdzone i omówione w ciągu dwóch tygodni. 

c. prace domowe (waga 1) - mogą mieć formę pisemną lub ustną i muszą być 

wykonane w całości. Brak pracy domowej uczeń jest zobowiązany zgłosić przed 

lekcją, nauczyciel wpisuje wówczas znak „minus”. Jeżeli tego nie zgłosi 

otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń ma prawo zgłosić 2 razy brak zadania 

domowego w semestrze. Braki zadań domowych należy uzupełnić na następną 

lekcję.  

d. aktywność na lekcji (waga 1) - praca w grupach, organizacja pracy w grupie, 

komunikacja w grupie, zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy. Ocenę 

za pracę w grupie może otrzymać cała grupa lub indywidualni uczniowie. Częste 

zgłaszanie się w czasie lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi. 

Rozwiązywanie zadań dodatkowych na lekcji, praca podczas lekcji, 

wykonywanie poleceń nauczyciela.  

e. zeszyt ćwiczeń i przedmiotowy (waga 1) - są oceniane pod względem 

poprawności merytorycznej wykonywanych ćwiczeń i staranności.  

f. aktywność pozalekcyjna:  

• udział w konkursach matematycznych (waga 5) 

• rozwiązywanie dodatkowych problemów matematycznych (waga 1)  

2. Nauczyciel ma obowiązek zwrócić i omówić sprawdzone prace klasowe, 

sprawdziany, testy i kartkówki w terminie do dwóch tygodni roboczych.  

3. Prace pisemne oceniane są według skali punktowej określonej przez nauczyciela i 

przeliczane są na skalę procentową odpowiadającą skali ocen zgodnie ze Statutem 

Szkoły. W przypadku oceniania bieżącego oraz klasyfikowania śródrocznego 

dopuszcza się stosowanie ocen pośrednich, przez używanie znaków: "minus" i "plus.  

 

 

 

 



Skala procentowa:  

100% – 99% Celujący  6 

98% – 96% Celujący minus 6- 

95% – 94% Bardzo dobry plus 5+  

93% – 90% Bardzo dobry  5 

89% – 88% Bardzo dobry minus 5- 

87% – 84% Dobry plus  4+ 

83% – 79% Dobry   4 

78% – 75% Dobry minus  4- 

74% – 68% Dostateczny plus 3+ 

67% – 60% Dostateczny  3 

59% – 51% Dostateczny minus 3- 

50% – 45% Dopuszczający plus 2+ 

44% – 39% Dopuszczający 2 

38% – 33% Dopuszczający minus 2- 

32% – 0% Niedostateczny 1 

 

4. Aktywność na lekcji jest traktowana jako prezentacja umiejętności i wiedzy ucznia i 

podlega ocenie. 

5. Za niesamodzielną pracę podczas pomiaru wiedzy i umiejętności uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

6. Formy poprawy oceny ze sprawdzianów: 

a. Poprawie podlegają sprawdziany - uczeń nieobecny na sprawdzianie, przystępuje 

do niego w terminie sprawdzianu poprawkowego. 

b. Uczeń ma prawo do poprawy otrzymanej oceny ze sprawdzianu w terminie 

dwóch tygodni od jej otrzymania. 

c. Ocena otrzymana z poprawy jest wpisywana do dziennika obok wcześniej 

otrzymanej oceny. 

d. Kartkówki, odpowiedzi ustne nie podlegają poprawie.  

7. Inne postanowienia: 

a. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć: 

• wskutek wypadków losowych, 

• z powodu choroby trwającej co najmniej 5 dni lekcyjnych, 

• po powrocie z sanatorium, szpitala lub uzdrowiska.  

b. Po absencji tygodniowej lub dłuższej, uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia 

wiadomości w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły. 

c. Po upływie tego terminu uczeń jest traktowany na równi z pozostałymi uczniami. 

d. W przypadkach szczególnych należy porozumieć się z nauczycielem i uzgodnić 

termin uzupełnienia wiadomości. 

e. Za odmowę pracy na lekcji (odmowa wykonania polecenia nauczyciela) uczeń 

może otrzymać ocenę niedostateczną.  

f. Notoryczne nieprzynoszenie przez ucznia przyborów geometrycznych lub zeszytu 

ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego na lekcje matematyki może spowodować 

obniżenie oceny śródokresowej i rocznej z tego przedmiotu. 



g. Podczas nauki zdalnej szczególne znaczenie podczas oceny umiejętności ucznia i 

stopnia opanowania przez niego podstawy programowej mają odpowiedzi ustne i 

aktywność podczas lekcji.   

II. Ustalanie oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej. 

1. Ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej dokonuje się na 

podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia podczas trwania nauki 

w wyniku różnych form sprawdzania jego osiągnięć edukacyjnych. 

2. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych testów poprawkowych 

lub zaliczeniowych. 

3. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną 

wyliczoną z ocen cząstkowych uzyskanych w danym semestrze.  
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