
Przedmiotowe Zasady Oceniania z Matematyki 

1. Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia: 

Oceny bieżące z matematyki są wystawiane uczniowi za wiedzę i umiejętności w ramach 

różnych form aktywności, w szczególności za: 

• Sprawdziany wiedzy i umiejętności, sesje z plusem,  

• Aktywną pracę na lekcji na miarę swoich możliwości, 

• Ustne odpowiedzi na lekcji, kartkówki (ok. 15 minut), 

• Prace domowe, 

• Indywidualne i zespołowe opracowania, projekty, 

• Przygotowanie pomocy dydaktycznych, 

• Rozwiązywanie zadań dodatkowych o podwyższonym stopniu trudności, 

• Wkład pracy i osiągnięcia w konkursach matematycznych. 

2. Ocenianie uczniów jest dokonywane w różnych formach pisemnych i ustnych. 

3. Uczeń musi uzyskiwać oceny z różnych obszarów aktywności. 

4. Ocena jest jawna i nauczyciel powinien ją uzasadnić na prośbę ucznia, stosując 

ocenianie kształtujące. 

5. Po zakończeniu działu wiadomości są powtórzone i utrwalone. Terminy 

sprawdzianów po realizacji każdego działu są podawane z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

6. Nieobecność ucznia na sprawdzianie jest odnotowana w e-dzienniku poprzez wpis 

,,nb’’ jako informacja dla ucznia i rodzica. 

7. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian w ciągu 

dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły, po wcześniejszym ustaleniu terminu z 

nauczycielem. W przypadku nieobecności tylko w dniu sprawdzianu nauczyciel może 

wyznaczyć termin pisania sprawdzianu w krótszym czasie niż dwa tygodnie po 

powrocie ucznia. 

8. Nienapisanie zaległego sprawdzianu w wyznaczonym terminie skutkuje obowiązkiem 

napisania sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, bez konieczności 

wcześniejszego uprzedzania ucznia. 

9. W przypadku otrzymania ze sprawdzianu oceny niesatysfakcjonującej ucznia, może ją 

poprawić. Poprawa ma formę pisemną i obowiązuje w ciągu dwóch tygodni od daty 

otrzymania ocenionego sprawdzianu. Ocenę poprawiamy tylko jeden raz i jest ona 

wpisana do e-dziennika. Ocena niesatysfakcjonująca jest w e-dzienniku wpisywana w 

nawiasie. 

10. Nauczyciel przechowuje sprawdziany uczniów do końca bieżącego roku szkolnego. 

Prace te są do wglądu rodziców w czasie spotkań z nauczycielem. 

11. Nauczyciel może bez uprzedzenia przeprowadzić kartkówkę obejmującą materiał  

z trzech ostatnich tematów. 

12. W przypadku innych obszarów aktywności ucznia, nauczyciel może zezwolić na 

poprawę oceny w uzasadnionych sytuacjach (np. długa, usprawiedliwiona 

nieobecność; wypadek losowy). 



13. Brak pracy domowej, zeszytu przedmiotowego lub innych niezbędnych pomocy jest 

zaznaczony brakiem zadania w e-dzienniku. Trzy braki zadania są równoważne  

z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

14. Uczeń ma obowiązek odrabiać zadania domowe, z wyjątkiem zadań o podwyższonym 

stopniu trudności. Są to zadania dla uczniów chętnych, oceniane na plusy. Za pięć 

plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

15. Praca ucznia na lekcji jest oceniana pozytywnie plusami lub negatywnie minusami. 

Ocena jest wystawiana według reguły: pięć plusów = ocena bardzo dobry z wagą 1; 

pięć minusów = ocena niedostateczną z wagą 1. 

16. Pojedyncze, nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach (ucieczki) mogą 

skutkować odpytaniem w formie pisemnej lub ustnej na następnej lekcji. 

17. Udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych mogą spowodować podwyższenie 

oceny semestralnej (rocznej) co najmniej o jeden stopień. 

 

18. Ocena za pracę pisemną (sprawdzian, kartkówka) wystawiana jest na podstawie liczby 

zdobytych punktów, według następujących kryteriów:  

  0%  -  29%  -  niedostateczny  

30%  -  49%  -  dopuszczający  

50%  -  74%  -  dostateczny  

75%  -  89%  -  dobry  

90%  -  100%  -  bardzo dobry  

90%  -  100%  +  zadanie dodatkowe - celujący  

     

19. Każdej formie aktywności przypisana jest waga: 

Waga Formy aktywności 

4 Szczególne osiągnięcia 

3 Sprawdziany 

Poprawa sprawdzianu 

Sesje z plusem 2,3 

2 Kartkówki (około 15 minut) 

Odpowiedzi ustne 

Projekty 

1 Praca na lekcji 

Aktywność 

Zadanie domowe 

Zadania dodatkowe 

 

20. O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel. Średnia ważona jest tylko podpowiedzią dla 

nauczyciela. 

21. Podczas oceniania uczniów nauczyciel bierze pod uwagę zalecenia z opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. 



22. W czasie zajęć zdalnych wszystkie oceny mają wagę 1, z wyjątkiem szczególnych 

osiągnięć.  

23. POZIOMY WYMAGAŃ – ocena śródroczna i roczna 

            K – wymagania konieczne – na ocenę dopuszczającą  

Uczeń: 

• posiada minimum wiadomości i umiejętności wynikające z treści podstawy programowej, 
niezbędne w dalszej edukacji i użyteczne w życiu, 

• potrafi samodzielnie przedstawić najważniejsze definicje, twierdzenia, własności, 
konstrukcje z zakresu przerobionego materiału, 

• sprawdziany pisze w większości przynajmniej na ocenę dopuszczającą, 
• w miarę swoich możliwości odrabia zadania domowe, 
• rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności.  

 

P – wymagania podstawowe – na ocenę dostateczną.  

Uczeń: 

• posiada wiedzę i umiejętności wynikające z treści podstawy programowej możliwe do 
opanowania przez ucznia przeciętnie zdolnego, przydatne na wyższych etapach 
kształcenia, 

• rozwiązuje samodzielnie zadania matematyczne o niewielkim stopniu trudności, 
• sprawdziany pisze na ocenę pozytywną (dostateczną lub co najmniej dopuszczającą), 
• przygotowuje się dość systematycznie do zajęć i stara się brać w miarę aktywny udział w 

lekcji, 
• potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika i innych dostępnych źródeł, 
• potrafi z niewielką pomocą nauczyciela wykorzystać zdobyte wiadomości do 

rozwiązywania zadań i problemów. 
 

R – wymagania rozszerzające – na ocenę dobrą.  

Uczeń: 

• potrafi logicznie myśleć, 
• sprawdziany pisze w większości na ocenę dobrą, 
• systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział, 
• potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika, 
• wykorzystuje przy samodzielnym rozwiązywaniu zadań dostępne materiały, 
• poprawnie posługuje się językiem matematycznym i właściwą terminologią, 
• potrafi współpracować w grupie. 

 

D – wymagania dopełniające - na ocenę bardzo dobrą.  

Uczeń: 

• ma opanowaną wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie programu klasy, 
• potrafi samodzielnie i logicznie myśleć, 



• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań o dużym 
stopniu trudności, a także potrafi je stosować w nowych sytuacjach, 

• potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika oraz dokonywać 
ich analizy, 

• samodzielnie i umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy, 
• aktywnie pracuje w grupie, samodzielnie rozwiązuje problemy, 
• w większości sprawdziany pisze na oceny bardzo dobre, 
• systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy, 
• bierze udział w konkursach matematycznych. 

 

W – wymagania wykraczające - na ocenę celującą.  

Uczeń: 

• biegle rozwiązuje problemy, 
• stosuje rozwiązania nietypowe, 
• potrafi formułować problemy i dokonywać analizy nowych zjawisk, 
• jest samodzielny w twórczym rozwijaniu własnych uzdolnień, 
• systematycznie poszerza swoją wiedzę korzystając z literatury, 
• bierze udział w konkursach i osiąga znaczące sukcesy. 
 

 

 

 


