
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI 2018/2019

I. WYMAGANIA  EDUKACYJNE  NIEZBĘDNE  DO  OTRZYMANIA  PRZEZ  UCZNIA

POSZCZEGÓLNYCH  ŚRÓDROCZNYCH  I  ROCZNYCH  OCEN  KLASYFIKACYJNYCH

WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA.

Zasady 

obowiązujące na 

lekcji.

 Na lekcjach matematyki obowiązują zasady oceniania opisane w Statucie Szkoły.

Przygotowanie do 

lekcji oznacza, że 

uczeń…

 posiada  zeszyt,  podręcznik  oraz  materiały/pomoce/przybory  określone  przez

nauczyciela;
 przygotowany jest do odpowiedzi i kartkówki (także niezapowiedzianej) z ostatnich

3 lekcji;
 ma odrobioną pracę domową;

 po nieobecności w szkole krótszej niż tydzień, uczeń jest zwolniony z odrobienia

pisemnej  pracy  domowej  i  sprawdzania  wiadomości  tylko  w  zakresie
uzasadnionym trudnościami ze zrozumieniem nowego materiału (wprowadzanego
w czasie nieobecności);

 po nieobecności trwającej co najmniej tydzień, uczeń może nie posiadać odrobionej
pisemnej  pracy  domowej,  przez  trzy  kolejne  dni  nauki  nadrabia  zaległości  i
uzupełnia  materiał  (wiadomości,  zeszyty,  itp.)  –  w tym czasie  jest  zwolniony z
odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzania wiadomości.

Ile nieprzygotowań ?  4 nieprzygotowania w półroczu.

 Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji.
Aktywność bieżąca.  Każdego ucznia obowiązuje systematyczna, bieżąca praca (nie ma „wyciągania się”

na koniec półrocza).
 Uczeń powinien być aktywny w czasie zajęć (wypowiadać się na właściwy temat,

współpracować z nauczycielem oraz uczniami, współtworzyć lekcję).
Praca 

długoterminowa

 Prace  długoterminowe  są  wykonywane  przez  uczniów  w  określonym  terminie,

podanym przez nauczyciela.
 Uczeń nieobecny w szkole danego dnia zobowiązany jest do dostarczenia pracy

długoterminowej  na  kolejne  zajęcia,  a  w  przypadku  dłuższej  nieobecności  do
wykonania pracy zastępczej wyznaczonej przez nauczyciela.

Poprawa ocen 

bieżących.

 Uczeń ma możliwość poprawienia wszystkich sprawdzianów w danym półroczu.

 Poprawa  odbywa  się  po  ustaleniu  jej  warunków  z  nauczycielem.
Do e-dziennika wpisywana jest ocena poprawiona. W widoku dziennika pojawiają
się obie oceny „w nawiasie kwadratowym”, wówczas automatycznie liczona jest
tylko ocena poprawiona. 

II. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA.

Formy sprawdzania 

osiągnięć 

edukacyjnych 

uczniów.

 Sprawdziany (waga 3) – do 10 w roku szkolnym.

 Kartkówki (waga 2) – mogą być po każdej lekcji.

 Egzaminy próbne  kl.  7,  8  (waga  2)  –  do  2  razy  w roku,  ocena  wstawiana  do
dziennika na prośbę ucznia,

 Sesje  z plusem,  diagnozy  (waga 2)  –  do 3 razy w roku,  ocena wstawiana do

dziennika na prośbę ucznia.
 Odpowiedzi ustne (waga 1) – do 3 w półroczu.



 Praca na lekcji, praca w grupie, praca domowa (waga 1)  – na bieżąco.

 Prace długoterminowe (waga 1) – do 4 w półroczu.

 Konkursy przedmiotowe (waga 3) – dla laureata, za każdy konkurs.

 Aktywność półroczna (waga 3) – 1 raz w półroczu.

 Zeszyt (waga 1) – do 2 ocen w półroczu.

 Nadobowiązkowe  prace  dodatkowe  (np.  przygotowanie  pomocy  dydaktycznej,
referatu, projektu własnego)  – każdorazowo ich zakres, sposób prezentacji oraz
sposób oceniania konsultowany jest z nauczycielem.

Ocenianie prac 
pisemnych. 

 Uzyskane przez ucznia punkty przelicza się na oceny szkolne według zapisu w
Statucie,

Monitorowanie pracy

ucznia.

 Nauczyciel  przekazuje  uczniowi  informację  o  jego  osiągnięciach  edukacyjnych

poprzez wskazanie co uczeń zrobił  dobrze,  co i  jak wymaga poprawy oraz jak
powinien się dalej uczyć. Informacje te są dołączane na bieżąco do prac pisemnych
w formie ustnej oraz minimum 2 razy w półroczu w formie pisemnej.

Aktywność lekcyjna/

domowa.

 Aktywność lekcyjna lub domowa może być oceniona „+” lub „–” albo punktami,
które przeliczane są na ocenę. 
W  przypadku  systemu  „+”  „–  ”  ocena  wystawiana  jest  zgodnie  z  poniższymi
regułami:

5 plusów – 5
4 plusy 1 minus –    4
3 plusy 2 minusy – 3
2 plusy 3 minusy – 2
1 plus   4 minusy – 1+ 
           5 minusów – 1 

Aktywność półroczna  Nauczyciel  ocenia  systematyczną  pracę  ucznia  oraz  przygotowanie  do  lekcji,
dodatkowo  bierze  pod  uwagę  udział  w  szkolnych  projektach  edukacyjnych,
konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych, na tej podstawie ustala na koniec
półrocza cząstkową ocenę z aktywności z wagą 3.

Samoocena.  Uczniowie są zachęcani do dokonywania oceny własnych postępów i osiągnięć w

nauce (samoocena).
 Celem samooceny jest  kształtowanie w uczniach postawy odpowiedzialności  za

uczenie  się,  ćwiczenie  umiejętności  oceny  własnej  pracy  z  określeniem  jej
mocnych i słabych stron oraz planowania dalszej pracy.

 Samoocena  nie  jest  wyrażona  poprzez  ocenę  cząstkową.  Służy  analizowaniu

osiągnięć  edukacyjnych  ucznia.  Może  dotyczyć  zarówno  umiejętności
przedmiotowych,  jak  i  ponadprzedmiotowych;  pracy  zespołowej;  prezentacji,
projektu, itp.

III. ZASADY WYSTAWIANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH.

 Kryteria  ocen,  czyli  szczegółowe  wymagania  edukacyjne  podstawowe  i  ponadpodstawowe  są  ujęte

w wynikowym planie nauczania na cały rok szkolny (dostępny w szkolnej bibliotece i na stronie internetowej

Szkoły).

 Najistotniejszy  wpływ  na  ocenę  śródroczną,  roczną  i  końcową  ma  ocena  za  pracę  na  lekcji:  pisanie

sprawdzianów, testów itp. pod warunkiem uwzględnienia indywidualnych możliwości ucznia.

 Podstawą do wystawienia ocen śródrocznych, rocznych i końcowych są oceny cząstkowe z uwzględnieniem

indywidualnych możliwości ucznia. Średnia może pełnić jedynie funkcję motywującą. 



IV. WARUNKI  I  TRYB  OTRZYMANIA  WYŻSZEJ  NIŻ  PRZEWIDYWANA  ROCZNEJ  OCENY

KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.

Zgodnie z dokumentem obowiązującym w całej Szkole, dostępnym na stronie internetowej szkoły.
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