
Ocenianie z  matematyki

I Sposoby informowania uczniów i rodziców o zasadach oceniania.

Nauczyciel na pierwszej lekcji matematyki w roku szkolnym zapoznaje uczniów z zasadami 
oceniania z matematyki.

Nauczyciel odnotowuje informacje o zapoznaniu uczniów z zasadami oceniania w dzienniku.

II Wymagania na poszczególne oceny szkolne.

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) posiada pełną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej i realizowanym 
programie nauczania;

b) jego wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się wzorowym językiem, przemyślanym i 
jasnym sposobem formułowania myśli;

c) na lekcjach uczeń jest bardzo aktywny, a w pracy wykorzystuje wiedzę z innych, 
pokrewnych przedmiotów;

d) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

e) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych i praktycznych;

f) stosuje umiejętności i wiadomości matematyczne w nietypowych sytuacjach 
problemowych;

g) systematycznie przygotowuje się do lekcji.

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) systematycznie przygotowuje się do lekcji;

b) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej i 
programie nauczania oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, 
potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach;

d) jego wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się wzorowym językiem, przemyślanym i 
jasnym sposobem formułowania myśli;

e) na lekcjach uczeń jest bardzo aktywny.

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował dobrze wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej i 
programie nauczania;

b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 
praktyczne;

c) na lekcjach uczeń jest aktywny i pracuje systematycznie.

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej oraz programie
nauczania;

b) wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna, ale przy pomocy nauczyciela jest w 
stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia;



c) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji;

d) wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 
trudności.

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te 
umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 
dalszej nauki, z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych;

b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

c) jego postawa na lekcjach jest bierna, ale odpowiednio motywowany przez nauczyciela 
wykazuje chęć do pracy.

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w 
wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 
przedmiotu;

b) wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki;

c) nie podejmuje prób rozwiązania zadań, nawet przy pomocy nauczyciela.

III Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia:

 sprawdziany (waga 5),

 kartkówki (waga 3),

 odpowiedzi ustne (waga 3),

 aktywność na lekcji (waga 2),

 praca na lekcji (waga 2),

 zadanie (waga 2),

 zadanie dodatkowe (waga 2),

 praca w grupie (waga 2),

 praca domowa (waga2),

 inna (waga 2).

Praca na lekcji, aktywność lekcji, zadanie, zadanie dodatkowe, praca domowa – nauczyciel 
może ocenić ucznia znakiem plus (+), znakiem minus (-). 

Plusy i minusy z pracy na lekcji, aktywności i pracy domowej przeliczane są na oceny według 
zasad: 

 + + + ++ ocena 5

 - - - - - ocena 1

Plusy z pracy dodatkowej przeliczane są na oceny według zasady: 



 + + + +++ ocena 6

Dwa razy w półroczu uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyny (nie
dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów), co jest odnotowane w dzienniku jako np .

Forma Czas 
trwania 

Częstotli-
wość 

Zakres 
treści

Informacja 
o terminie 

Informacja 
dla rodziców 

Możliwość
poprawy 

oceny 

Odpowiedzi
ustne 

Indywidualnie
zależy od
potrzeb
ucznia

Według
potrzeb

Trzy ostatnie
lekcje

Bez
uprzedzenia

przez
e-dziennik 

Nie, zgodnie
ze statutem

Prace
domowe Indywidualny Według

potrzeb
Związany z

lekcją
Konkretny

termin
przez

e-dziennik 

Tak, na
następnej

lekcji
(anulowanie

minusa)

Kartkówka Do 15-20
minut

W zależności
od potrzeb 

1 – 3 ostatnie
lekcje

Według
decyzji

nauczyciela

przez
e-dziennik 

Tak, w
ustalonym

przez
nauczyciela

terminie (tylko
1 raz)

Sprawdziany Do 45 minut Według planu
Co najmniej
jeden dział
tematyczny

Co najmniej
tydzień

wcześniej 

przez
e-dziennik 

Tak, do 14 dni
od terminu

oddania prac
(tylko 1 raz)

Praca w
grupie 

Określony
przez

nauczyciela 

Według
potrzeb

Związana z
tematem

lekcji

Według
potrzeb

przez
e-dziennik 

Bez
możliwości
poprawy 

Zadanie
dodatkowe Dla chętnych Dla chętnych Pozapro-

gramowe
Konkretny

termin
przez

e-dziennik 

Bez
możliwości

poprawy

Aktywność na
lekcji Dla chętnych Nawet na

każdej lekcji
Związane z

lekcją
przez

e-dziennik 

Bez
możliwości

poprawy

Praca na lekcji
Określony

przez
nauczyciela 

Nawet na
każdej lekcji

Związane z
lekcją

przez
e-dziennik 

Bez
możliwości

poprawy

Zadanie
Określony

przez
nauczyciela 

Nawet na
każdej lekcji

Krótkie
zadanie

związane z
lekcją lub

poprzednią
lekcją

przez
e-dziennik 

Tak, w
ustalonym

przez
nauczyciela

terminie 



IV Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej.

Uczeń ma obowiązek  poprawy oceny niedostatecznej (dotyczy sprawdzianu) i prawo 
poprawy innej oceny oprócz bardzo dobrej. Ocenę z klasówki, kartkówki można poprawiać 
tylko jednorazowo i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Nauczyciel może wyrazić zgodę 
na wydłużenie terminu poprawiania oceny w przypadku choroby ucznia lub 
usprawiedliwionej nieobecności w szkole, nie związanej z chorobą.

Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać ten sprawdzian w terminie do 3 
tygodni od daty wpisania ocen do dziennika lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
Jeśli nie dotrzyma tego terminu w miejsce „nb” otrzymuje ocenę niedostateczną. W 
przypadku dłuższej nieobecności (trwającej powyżej tygodnia) uczeń termin ten ustala z 
nauczycielem. W przypadku unikania sprawdzianu przez ucznia, nauczyciel ma prawo 
zobowiązać go do napisania tej pracy w tym samym dniu lub w dniu następnym.

Uczeń dokonuje poprawy oceny w sposób określony przez nauczyciela. 

W  przypadku  nieobecności  ucznia  na  zajęciach,  uczeń  ma  obowiązek uzupełnić braki do 
tygodnia czasu, a w przypadku dłuższej nieobecności w terminie uzgodnionym z 
nauczycielem.

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z  zajęć 
edukacyjnych określa Statut Szkoły.

V Sposób wystawiania oceny śródrocznej i rocznej.

Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną na podstawie średniej ważonej opisanej w 
Statucie Szkoły.

VI Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce. Formy

kontaktów z rodzicami.

Uczniowie uzyskują informację na temat postępów w nauce poprzez:

1. Omawianie wszystkich testów, sprawdzianów, kartkówek oraz wybranych prac 
domowych.

2. Komentarze w formie ustnej / informacja w dzienniku elektronicznym. 

3. Na początku roku szkolnego, uczniowie informowani są o zasadach oceniania z 
matematyki.

Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka w nauce matematyki poprzez:

1. Rozmowy indywidualne z nauczycielem w trakcie konsultacji indywidualnych i na 
zebraniach.

2. Zapisy w zeszycie przedmiotowym.

3. Zapisy w e-dzienniku.



VII SPOSOBY OCENIANIA I WYMAGANIA STAWIANE UCZNIOM O SPECJALNYCH 
POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

        Nauczyciel  przedmiotu  opracowuje  szczegółowe zasady  oceniania  dla  uczniów o
specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  zgodnie  z  zaleceniami  zawartymi  w  opinii  lub
orzeczeniu PPP.  Zasady te umieszcza się w Arkuszu dostosowania wymagań edukacyjnych.
W /w arkusz znajduje się w dokumentacji wychowawcy klasy. 

Nauczyciele matematyki:

Izabela Hołaj

Anna Możdżeń


