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I. OCENIANIE  

 
  OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA OCENIANE NA LEKCJACH MATEMATYKI: 

 
1. Znajomość i rozumienie pojęć, definicji zawartych w planach wynikowych z 

matematyki. 

2. Stosowanie poznanych algorytmów, twierdzeń. 

     3. Prawidłowe posługiwanie się podstawowymi pojęciami matematycznymi przy     

rozwiązywaniu zadań. 

4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod. 

5. Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym do III etapu 

kształcenia.  

6. Analizowanie tekstów w stylu matematycznym.  

7. Stosowanie wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów dotyczących życia 

codziennego. 

8.  Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach. 

9. Umiejętność wnioskowania, uzasadniania, argumentowania, przekonywania. 

10. Aktywność na lekcjach  i własny wkład pracy ucznia.  

 

 

  OGÓLNE ZASADY OCENIANIA. 
 

1. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

2. Praca klasowa jest zapowiadana na tydzień przed terminem i omówiony jest jej zakres 

oraz kryteria wymagań. 

3. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane. 

4. Uczeń nieobecny tylko w dniu pisania pracy klasowej, sprawdzianu i kartkówki jest 

zobowiązany napisać ją na następnej lekcji matematyki. 

5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej ( kilkudniowa nieobecność ) jest zobowiązany 

napisać ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem ( nie dłuższym niż tydzień od 

powrotu do szkoły). 

6. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole ( powyżej 2 tygodni ) uczeń ma 

prawo być nie oceniany przez tydzień. Jeżeli w tym okresie są przewidziane prace 

klasowe lub kartkówki uczeń może je pisać w innym terminie ustalonym z 

nauczycielem. 

7. Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych 

i zgłaszać na bieżąco trudności w nauce. Ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru 

zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji 

rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do 

odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Po wykorzystaniu limitu 

określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę 

niedostateczną. 

8. Uczniowie ściągający na pracy klasowej otrzymują z niej ocenę niedostateczną i tracą 

prawo do jej poprawy. 

9. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

10. Uczniowie posiadający pisemną opinię/orzeczenie Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. Nauczyciel 

dostosowuje wymagania edukacyjne, metody i formy pracy zgodnie z zaleceniami.  
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II. FORMY I METODY PRACY Z UCZNIAMI. 

 
Formy pracy: 

 

a. Zbiorowa 

b. Grupowa 

c. Indywidualna 

 

Metody pracy: 

 

1. Praca z tekstem (podręcznikiem) 

2. Burza mózgów. 

3. Problemowa. 

4. Skojarzeń. 

5. Praca w grupach. 

6. Dyskusja. 

 

 

III. MOTYWOWANIE UCZNIÓW. 

 
  Motywowanie uczniów do systematycznej pracy odbywa się poprzez: 

 

1. systematyczne ocenianie ich pracy;  

2. stosowanie różnych aktywizujących metod pracy na lekcjach; 

3. korzystanie z pomocy audiowizualnych i komputerowych; 

4. zachęcanie do wykonywania prac dodatkowych; 

5. zachęcanie do udziału w konkursach matematycznych.  

 

 

IV. SPOSOBY I NARZĘDZIA SPRAWDZANIA WIEDZY. 
 

 

a) KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN CZĄSTKOWYCH.  
 

1. Prace klasowe – całogodzinne sprawdziany pisemne w formie testu lub sprawdzianu 

z zadaniami otwartymi lub w formie mieszanej. 

 

2. Sprawdziany – krótkie (10-20 min) niezapowiadane kartkówki sprawdzające 

wiadomości i umiejętności z trzech jednostek lekcyjnych poprzedzających kartkówkę. 

 

3. Sprawdziany - krótkie (10-20 min) zapowiadane kartkówki z określonej partii 

materiału. 
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ZASADY OCENIANIA PRAC PISEMNYCH 

 

 

 

Wszystkie prace pisemne będą punktowane według oddzielnego schematu 

w zależności od złożoności zagadnienia. Ilość przyznanych punktów nauczyciel  przelicza 

zgodnie z ustaloną skalą procentową. 

 

KRYTERIUM PROCENTOWE OCENIANIA PRAC PISEMNYCH                          

PRZELICZNIK GŁÓWNY:  

 

 ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał 100% punktów; 

ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który uzyskał 90% i więcej punktów; 

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał 75% i więcej punktów; 

 ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał 50% i więcej punktów; 

 ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który uzyskał 30% i więcej punktów; 

 ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał mniej niż 30% punktów. 

 

4. Prace domowe – zadania do rozwiązania w zeszytach przedmiotowych utrwalające 

wiadomości zdobyte na lekcji, (co najmniej 2 razy w semestrze). 

 

 

FORMY SPRAWDZANIA PRAC DOMOWYCH: 

 
a) głośne przeczytanie poprawnie wykonanej pracy domowej przez ucznia 

i samokontrola pozostałych uczniów; 

b) sprawdzenie bez wystawienia oceny i komentarza z zapisem symbolu „ Spr”; 

c) sprawdzenie pracy domowej z wystawieniem oceny, wyrywkowo 

przynajmniej 2 razy w semestrze; 

d) sprawdzenie w formie odpowiedzi ustnej przy tablicy; 

e) sprawdzenie w formie kartkówki. 

 

Nauczyciel sprawdzający pracę domową za każde zadanie przyznaje punkty w zależności od 

stopnia trudności zadania i poprawności wykonania ich przez ucznia. Punkty za te zadania są 

sumowane i przeliczane na stopnie według  ustalonego przelicznika głównego skali 

procentowej. Oceny tak uzyskane z zadań domowych mogą ulec zmianie jeśli uczeń nie 

potrafi rozwiązać zadania przy tablicy lub wyjaśnić sposobu jego rozwiązania. Ocenę celującą 

za pracę domową może otrzymać uczeń gdy zawiera ona zadania o zwiększonym stopniu 

trudności. 

 

  

5. Odpowiedzi ustne – co najmniej raz w semestrze, sprawdzają bieżącą wiedzę ucznia. 

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy : 

 jego odpowiedź jest niezgodna z wymaganiami ujętymi w planie wynikowym 

dla danej klasy, opracowanym zgodnie z podstawą programową, 
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 nie udziela poprawnej odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela, 

nawet przy jego pomocy. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy : 

 jego odpowiedź jest tylko częściowo zgodna z wymaganiami ujętymi w planie 

wynikowym dla danej klasy, opracowanym zgodnie z podstawą programową, 

 udziela odpowiedzi na pytania i rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania 

o niewielkim stopniu trudności. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy : 

 jego odpowiedź jest częściowo zgodna z wymaganiami ujętymi w planie 

wynikowym dla danej klasy, opracowanym zgodnie z podstawą programową, 

 zna i rozumie podstawowe prawa matematyczne, 

 rozumie tekst sformułowany w języku matematycznym, 

 potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela udzielić odpowiedzi                    

na postawione pytania, 

 tylko częściowo wykazuje się samodzielnością. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobra, gdy : 

 jego odpowiedź jest zgodna z wymaganiami ujętymi w planie wynikowym dla 

danej klasy, opracowanym zgodnie z podstawą programową, 

 prawidłowo wykorzystuje poznane własności i wzory, 

 potrafi samodzielnie rozwiązać typowe zadania, 

 prawidłowo formułuje myśli matematyczne. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy : 

 

 jego odpowiedź j całkowicie zgodna z wymaganiami ujętymi w planie 

wynikowym dla danej klasy, opracowanym zgodnie z podstawą programową, 

 prawidłowo interpretuje przy użyciu języka matematycznego poznane 

własności i wzory, 

 samodzielnie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione pytania, 

 zdobytą wiedzę potrafi stosować w nowych sytuacjach, 

 rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy : 

 uogólnia i wykorzystuje uogólnienia i analogie, 

 operuje twierdzeniami i dowodzi je, 
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 potrafi samodzielnie formułować definicje i twierdzenia z użyciem symboli 

matematycznych, 

 stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania skomplikowanych 

problemów z innych dziedzin. 

 

6. Aktywność na lekcji  

 

Aktywność nagradzana jest „ plusami ”. Za 10 uzyskanych plusów uczeń otrzymuje 

ocenę  bardzo dobrą. Przez aktywność rozumiemy częste zgłaszanie się na lekcji i 

udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań. Uczniowie najbardziej 

aktywni będą nagradzani na koniec semestru cząstkową oceną celującą. 

 

 

7. Zadania dodatkowe. 

 

Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę z matematyki przygotowując np. referat, plakat, 

prezentacje multimedialną itp. Na początku nauczyciel ustala: obszar zagadnień, terminy 

realizacji oraz   kryteria oceniania. 

 

Ocenie podlegają: 

- współpraca w grupie i wkład pracy poszczególnych członków grupy (w przypadku prac   

grupowych (0 – 2p.); 

-  wykorzystanie źródeł informacji ( 0 – 5p.); 

-  trafność doboru treści (0 – 5p.); 

-  estetyka wykonania (0 – 3p.); 

-  sposób prezentacji (0 – 4p.); 

-  wywiązanie się z ustalonych terminów ( 0 – 1p.). 

 

Razem można uzyskać 20 punktów (praca grupowa). 

 

Przeliczanie punktów: 

 20 p.       celujący   

19 –  18    bardzo dobry  

17 –  15    dobry 

 

Razem można uzyskać 18 punktów (praca samodzielna). 

 

Przeliczanie punktów: 

 18 p.       celujący   

17 –  16    bardzo dobry  

15 –  14    dobry 

 

8. Udział ucznia w konkursach różnego szczebla  
 

Udział ucznia w konkursach nagradzany jest oceną celującą lub bardzo dobrą jeśli wynik 

konkursu był słaby. Jeżeli uczeń przygotowując się do konkursu uczęszczał na zajęcia 

dodatkowe i rozwiązywał zadania konkursowe może otrzymać ocenę celującą. 

Za szczególne osiągnięcia podczas konkursu uczeń może otrzymać ocenę celującą    

semestralną lub roczną. 

Laureaci konkursów przedmiotowych otrzymują na koniec semestru/roku ocenę celującą. 
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Prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, prace domowe) nie muszą być oceniane za pomocą 

stopni – mogą być ocenione w formie oceniania kształtującego (opis, punkty, procenty). 

 

 

DOSTOSOWANIE PSO Z MATEMATYKI DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW Z 

ORZECZENIAMI Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH 

 
1. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb    

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

    2.  W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcje zastosowane zostaną  

zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do 

pracy i doceniania małych sukcesów. 

    3. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

obowiązują te same kryteria na poszczególne oceny bieżące dotyczące ustalonych 

obszarów oceniania. Dodatkowym kryterium stosowanym na poszczególne oceny 

bieżące jest stopień samodzielności pracy ucznia. Wymagania edukacyjne znajdują się 

w planach wynikowych opracowanych na podstawie przyjętego programu nauczania 

zgodnie z Podstawą Programową. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę  celującą, gdy podczas wykonywania zadania, ćwiczenia, wykazuje 

się samodzielnością, poprzedzoną pracą z nauczycielem nad opanowaniem danych 

wiadomości i umiejętności, pracuje całkowicie samodzielnie. Rozwiązuje zadania bezbłędnie, 

rozumie polecenia w języku matematycznym. 

Uczeń otrzymuje ocenę  bardzo dobrą, gdy pracuje samodzielnie, odwołując się do 

wypracowanych schematów. Rozwiązuje zadania popełniając nieliczne błędy, rozumie 

polecenia w języku matematycznym. 

Uczeń otrzymuje ocenę  dobrą, gdy korzysta z wypracowanych schematów, ale potrzebuje 

w niewielkim stopniu pomocy nauczyciela. Rozwiązuje zadania popełniając czasem błędy, 

raczej rozumie polecenia w języku matematycznym. 

Uczeń otrzymuje ocenę  dostateczną, gdy wykona swoją pracę tylko przy pomocy 

nauczyciela i w oparciu o wypracowane schematy. Rozwiązuje zadania popełniając błędy, 

czasem rozumie proste polecenia w języku matematycznym . 

Uczeń otrzymuje ocenę  dopuszczającą, gdy nie potrafi wykorzystać wypracowanych 

schematów, potrzebna jest stała pomoc nauczyciela. Rozwiązuje łatwe zadania popełniając 

dużo błędów i rzadko rozumie proste polecenia w języku matematycznym . 
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Uczeń otrzymuje ocenę  niedostateczną, gdy nie jest w stanie wykonać zadania, ćwiczenia, 

polecenia mimo pomocy ze strony nauczyciela. Nie rozumie prostych poleceń w języku 

matematycznym i nie podejmuje próby wykonania łatwych zadań. 

KRYTERIUM PROCENTOWE OCENIANIA PRAC PISEMNYCH DLA UCZNIÓW                          

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM                     

ORAZ O OBNIŻONYCH MOŻLIWOŚCIACH EDUKACYJNYCH: 

 
ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał 95% punktów i więcej punktów; 

ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który uzyskał 85% i więcej punktów; 

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał 70% i więcej punktów; 

 ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał 45% i więcej punktów; 

 ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który uzyskał 25% i więcej punktów; 

 ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał mniej niż 25% punktów. 

 

b)  KRYTERIA WYSTAWIANIA OCENY SEMESTRALNEJ/ROCZNEJ.  
 

 

Na koniec semestru i koniec roku szkolnego planowane są sprawdziany półroczne oraz z 

całego roku. 

Ocenę semestralną/roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego 

półrocza/roku, ale ocena nie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w ciągu semestru. Na 

wystawioną ocenę semestralną/roczną decydujący wpływ mają oceny z prac klasowych, 

kartkówek oraz ustnych odpowiedzi, oceniających umiejętności i wiedzę ucznia. 

Ponadto: 

a) prace domowe  

b) aktywność 

c) zadania dodatkowe 

d) systematyczność pracy na lekcjach 

 

V. SPOSOBY POPRAWIANIA PRAC 

 
1. Uczeń może poprawić jednorazowo ocenę z prac klasowych pod warunkiem, że 

otrzymał ocenę niższą niż dobra. Poprawa odbywa się na warunkach i w terminie 

ustalonym wspólnie z nauczycielem. Poprawa jest dobrowolna.  

2. Uczeń może poprawić jednorazowo ocenę z kartkówki pod warunkiem, że otrzymał 

ocenę niższą niż dostateczna. Poprawa odbywa się na warunkach i w terminie 

ustalonym wspólnie z nauczycielem. Poprawa jest dobrowolna.  

3. Nauczyciel wstawia do dziennika obie oceny – pierwotną i uzyskaną z poprawy, – 

lecz przy wystawianiu oceny semestralnej bierze pod uwagę ocenę lepszą,  

(Częstotliwość poprawiania ocen ma wpływ na ocenę semestralną przy stosowaniu 

kryterium „systematyczności pracy ucznia”). 

4. W przypadku niedotrzymania przez ucznia terminu i ustalonych warunków poprawy 

z przyczyn nieusprawiedliwionych uczeń traci szansę poprawy oceny. 
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VI. SPOSOBY UZYSKIWANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENA 

SEMESTRALNA/ROCZNA. 
 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować do nauczyciela 

przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny z matematyki w terminie 

nie przekraczającym tygodnia od czasu podania przez nauczyciela propozycji oceny 

klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej. O podwyższenie oceny może starać się uczeń, 

który: 

a) ma usprawiedliwione wszystkie godziny na lekcji matematyki; 

b) napisał wszystkie prace kontrolne; 

            c) oceny cząstkowe rokują poprawę oceny; 

             d) uczeń jest uczniem pracującym systematycznie przez całe półrocze, rok   

szkolny. 

2. Jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na podwyższenie oceny semestralnej/rocznej 

rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować do dyrektora szkoły o podwyższenie 

oceny zgodnie z zasadami określonymi w szkolnym systemie oceniania.  

3. Jeżeli uczeń z poprawy otrzyma taki sam lub niższy stopień, niż przewidywana przez  

            nauczyciela ocena, nauczyciel ma obowiązek utrzymać propozycję oceny. 

      4.   Nauczyciel w porozumieniu z uczniem ustala termin poprawy, obowiązujący ucznia   

zakres wymagań oraz formę poprawy. 

 

VII. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O PRACY I POSTĘPACH   

UCZNIÓW. 
 

1. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów i rodziców 

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania 

oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.  

2. Wszystkie oceny są jawne i podawane na bieżąco. 

3. Oceny z prac kontrolnych są wpisywane do zeszytu ucznia. 

4. Prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, a rodzice podczas spotkań 

indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu. Prace klasowe są 

przechowywane w teczkach przez nauczyciela do końca roku szkolnego.  

5. Nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej ocenie semestralnej /rocznej miesiąc 

przed jej wystawieniem. 

6. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia i wychowawcę klasy 

na miesiąc przed klasyfikacją. Tryb poinformowania rodziców jest zawarty 

w szkolnym systemie oceniania. 

 

VIII. EWALUACJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA. 

 
PSO podlega ewaluacji w trakcie roku szkolnego. 

 

 

 


