
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI 

 

1. Zeszyt jest własnością ucznia. Powinien być prowadzony estetycznie. W zeszycie musi być 

zawarta całość materiału i prac domowych. Informacje dotyczące zapowiedzianych prac 

klasowych, sprawdzianów, kartkówek, a zwłaszcza wpisane oceny uczeń musi przedstawić 

rodzicom, w celu ich podpisania. Podpis rodzica jest informacją zwrotną dla nauczyciela o 

zapoznaniu się z pracą ucznia. 

2. Wiadomości i umiejętności ucznia kontrolowane są poprzez prace klasowe, sprawdziany, 

kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji, rozwiązywanie zadań na tablicy, prace 

domowe i udział w konkursach matematycznych. 

3. Praca klasowa z danego działu trwa 45 minut i jest zapowiedziana z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Praca klasowa musi być przez ucznia  podpisana, napisana starannie, 

czytelnie, długopisem bądź piórem.  O ogólnej ocenie pracy pisemnej  decyduje suma 

zdobytych punktów według kryterium: 0-30% pkt. – ocena niedostateczna, 31%-50% - ocena 

dopuszczająca, 51%-75% - ocena dostateczna, 76%-90% - ocena dobra, 91%-100% - ocena 

bardzo dobra, 91%-100% + rozwiązane prawidłowo zadanie dodatkowe – ocena celująca. 

Waga oceny z pracy klasowej wynosi 3. Uczeń pracujący niesamodzielnie, korzystający z 

niedozwolonych pomocy otrzymuje ocenę niedostateczną i traci prawo do poprawy tej pracy 

klasowej. Na oddanie pracy klasowej nauczyciel ma 2 tygodnie. Nauczyciel informuje na lekcji 

uczniów o otrzymanych ocenach. Prace klasowe przechowuje nauczyciel. Uczeń ma wgląd do 

pracy klasowej i ma prawo ją poprawić. Termin poprawy ustala nauczyciel. Jeżeli uczeń 

napisze poprawę na gorszą ocenę to ta również zostaje  wpisana do dziennika. Rodzice mają 

wgląd do prac klasowych swoich dzieci w czasie dni otwartej szkoły.  

4. Sprawdzian z matematyki jest zapowiedziany 2-3 dni wcześniej i jest przeprowadzany z kilku 

jednostek lekcyjnych. Nauczyciel na sprawdzenie sprawdzianów ma tydzień. Uczeń ma 

obowiązek wkleić do zeszytu każdy sprawdzian i dać go do podpisu rodzicom. Ocenianie 

sprawdzianów odbywa według kryterium zawartego w punkcie 3. Waga oceny ze sprawdzianu 

wynosi 2. Uczeń może poprawić sprawdzian. Termin ustala nauczyciel.  

5. Kartkówka może być zapowiedziana lub nie i obejmować będzie maksymalnie 3 ostatnie 

tematy lekcji. Nauczyciel na sprawdzenie kartkówek ma tydzień. Uczeń wkleja kartkówki do 

zeszytu i oceny zostają podpisane przez rodziców. Ocenianie kartkówki i poprawa pozostaje 

taka sama jak wyżej. Waga oceny z kartkówki wynosi 2. 

6. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej (nieobecność usprawiedliwiona) ma obowiązek napisania 

tej pracy w terminie poprawkowym, wyznaczonym przez nauczyciela. Brak stopnia 

(nieobecność) jest równoznaczna z nie zaliczeniem partii materiału. 

7. Uczeń może otrzymać ocenę za: a) odpowiedź ustną; b) aktywność na lekcji, c) prace 

domowe, d) zadania dla chętnych (na „plusa”), e) rozwiązywanie zadań na tablicy. (Zamiana 

plusów na ocenę – sześć plusów to ocena celująca.) Waga wymienionych ocen wynosi 1. 

8. Uczestnictwo ucznia w konkursach matematycznych (Liga Matematyczna, Matematyka z 

Przyrodą, Kangur oraz innych, o których powiadomi nauczyciel) oraz oceny przynajmniej 

bardzo dobre z prac pisemnych są podstawą do wystawienia uczniowi stopnia bardzo 

dobrego na koniec semestru/roku. Uczeń spełniający powyższe kryterium i dodatkowo, 

mający osiągnięcia w w/w konkursach (laureat) będzie mógł się ubiegać o ocenę celującą. 

9. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. 

Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: a) trzykrotny brak zeszytu / ćwiczeń, b) 

trzykrotny brak pracy domowej, c) trzykrotny brak pomocy potrzebnych do lekcji (np. cyrkla, 

kątomierza itd.), d) trzykrotna niegotowość do odpowiedzi. Nieprzygotowanie nie dotyczy 

zapowiedzianych prac pisemnych. 

10. Ocena semestralna/roczna jest wypadkową ocen cząstkowych otrzymanych przez ucznia 

(nigdy nie jest średnią arytmetyczną tych ocen, największy wpływ mają prace klasowe, 

sprawdziany i kartkówki). 


