
Zespół Szkół w Drezdenku 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki 

 

I. Kontrakt między uczniem a nauczycielem matematyki 

 

1. Na lekcjach nie wolno używać telefonów komórkowych (również kalkulatora w telefonie). 

Telefon powinien być schowany i wyłączony (ewentualnie wyciszony) 

2. Prace klasowe, sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe.     

3.  Uczeń i jego rodzice (opiekun prawny) mają prawo wglądu do prac pisemnych , które są 

przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.  

4. Uczeń może skorzystać z „numerka niepytanego”, losowanego codziennie przez Samorząd 

Uczniowski, ale jest zobowiązany zaliczyć niezapowiadaną kartkówkę lub sprawdzian na 

najbliższych zajęciach. Numerek nie zwalnia z zapowiedzianych sprawdzianów i prac 

klasowych.  

5. Prace klasowe powinny być zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

6. Zapowiedziany sprawdzian i pracę klasową uczeń musi zaliczyć lub poprawić w ciągu dwóch 

tygodni w przypadku dłuższej  nieobecności usprawiedliwionej chorobą lub zdarzeniem 

losowym, w przypadku nieobecności nieuzasadnionej, zapowiedziany sprawdzian lub pracę 

klasową trzeba zaliczyć na najbliższych zajęciach. 

7. W przypadku odmowy pisania  sprawdzianu pisemnego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

8. Praca niesamodzielna (ściąganie) skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej bez możliwości 

poprawy. 

9. Przy poprawianiu prac klasowych i sprawdzianów  i pisaniu ich w drugim terminie kryteria ocen 

nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana  do dziennika. 

10. Uczeń może poprawiać zapowiedziane sprawdziany i prace klasowe. Poprawa taka dotyczy 

dowolnej oceny (nie tylko niedostatecznej). Gdy poprawiana jest  tylko jedna praca pisemna w 

semestrze liczymy do średniej tylko ocenę wyższą, w przypadku poprawy większej liczby prac   

do średniej liczymy wszystkie oceny. 

11. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel omawia na lekcji przy ich oddawaniu i daje do wglądu. 

12. Nie ma możliwości poprawy ocen tydzień przed klasyfikacją. 

13. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (gdy są dwie godziny 

tygodniowo) lub dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie (gdy są więcej niż dwie 

godziny w tygodniu)z wyjątkiem zapowiedzianych prac klasowych  i sprawdzianów. Fakt ten 

uczeń zgłasza przed zajęciami i jest to odnotowane w dzienniku znakiem „-” (minus).W 

przypadku przekroczenia ustalonej liczby  minusów uczeń otrzymuje ocenę   niedostateczną. 

14. Uczeń może otrzymać minus za: 

• Kompletny brak zaangażowania, 



• Niewykonywanie poleceń, 

• Brak pracy domowej. 

15. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu, wówczas 

przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. 

16.  Ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej tydzień przed klasyfikacją. Ocena 

klasyfikacyjna semestralna lub roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych.(WZO) 

17. Uczeń, który uważa, że ustalona przez nauczyciela pozytywna ocena klasyfikacyjna (śródroczna 

lub końcoworoczna) jest zaniżona może wystąpić do tego nauczyciela o przeprowadzenie 

egzaminu sprawdzającego za zgodą i w wyznaczonym przez dyrektora terminie. 

18. Podczas egzaminu sprawdzającego uczeń  może korzystać z tablic wybranych wzorów 

matematycznych. 

19. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

II. Ogólne kryteria ocen z matematyki 

 

1. Ocena celująca 

Ocenę otrzymuje uczeń, który uzyskuje 100% na sprawdzianach i potrafi: 

• samodzielnie rozwiązywać zadania; 

• wykazać się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania w 

zadaniach; 

• posługiwać się poprawnym językiem matematycznym; 

• samodzielnie zdobywać wiedzę; 

• przeprowadzać rozmaite rozumowania dedukcyjne. 

2. Ocena bardzo dobra 

Ocenę otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości przewidziany w podstawie 

programowej nauczania oraz potrafi: 

• sprawnie rachować; 

• samodzielnie rozwiązywać zadania; 

• wykazać się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania w 

zadaniach; 

• posługiwać się poprawnym językiem matematycznym; 

• samodzielnie zdobywać wiedzę; 

• przeprowadzać rozmaite rozumowania dedukcyjne. 

3.Ocena dobra 

Ocenę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie 

programowej oraz wybrane elementy programu nauczania, a także potrafi: 

• samodzielnie rozwiązać typowe zadania; 

• wykazać się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i twierdzeń oraz algorytmów; 

• posługiwać się językiem matematycznym, który może zawierać jedynie nieliczne błędy i 

potknięcia; 

• sprawnie rachować; 

• przeprowadzić proste rozumowania dedukcyjne. 

4.Ocena dostateczna 

Ocenę otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w 

podstawie programowej, co pozwala mu na: 



• wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i algorytmów; 

• stosowanie poznanych wzorów i twierdzeń w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń 

i zadań; 

• wykonywanie prostych obliczeń i przekształceń matematycznych. 

5.Ocena dopuszczająca 

Ocenę otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i elementarne umiejętności 

przewidziane w podstawie programowej w takim zakresie, że potrafi: 

• samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonywać ćwiczenia i zadania 

o niewielkim stopniu trudności; 

• wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć oraz algorytmów. 

6.Ocena niedostateczna 

Ocenę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności 

wynikających z podstawy programowej nauczania oraz: 

• nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów i twierdzeń; 

• popełnia rażące błędy w rachunkach; 

• nie potrafi (nawet z pomocą nauczyciela, który miedzy innymi zadaje pytania pomocnicze) 

wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań; 

• nie wykazuje chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i 

umiejętności. 

 

III. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

 

1. Praca klasowa obejmująca większą partię materiału, zapowiedziana przez nauczyciela z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (termin odnotowany w dzienniku lekcyjnym)  

2. Sprawdzian dotyczy materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie 

sześciu ostatnich lekcjach, nie musi być zapowiadany  

3.  Kartkówka z ostatniej lekcji  

4. Odpowiedzi ustne: 

• Zakres odpowiedzi obejmuje wiadomości i umiejętności z danego działu. 

• Ocena z odpowiedzi ustnej nie podlega poprawie. 

• Pytania, na które udzielana jest odpowiedź powinny obejmować różne poziomy wymagań.  

• Ocena z odpowiedzi jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela na bieżąco. 

5. Praca domowa  

• Praca domowa podlega ocenie, brak pracy domowej skutkuje oceną niedostateczną. 

• Ocena z pracy domowej nie podlega poprawie. 

• Oceniana jest zawartość rzeczowa, poprawność rozwiązania, nieszablonowy sposób 

rozwiązywania. 

• Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej za błędne rozwiązanie pracy domowej. 

• Brak zeszytu przedmiotowego traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji i brak zadania 

domowego 

6. Aktywność na lekcji. Ocena aktywności na lekcji obejmuje:  



•  częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi 

•  prawidłowe rozwiązywanie zadań -uczeń, który pierwszy prawidłowo rozwiąże dane zadania 

(w zależności od stopnia trudności) może otrzymać plus (za trzy uzyskane plusy uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobry) lub odpowiednią ocenę.  

• niewłaściwe rozwiązanie zadań nie jest karane 

• oryginalne rozwiązywania są premiowane oceną co najmniej dobrą 

 

7. Prace długoterminowe ( projekty ), prace dodatkowe. Ocenie podlegają: 

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

grupowych); 

• wykorzystanie źródeł informacji; 

• trafność doboru treści; 

• estetyka wykonania; 

• sposób prezentacji; 

• wywiązanie się z ustalonych terminów. 

8. Udział w konkursach 

• Udział konkursach jest nieobowiązkowy i dobrowolny. 

• Uczniowie biorący udział w konkursach wieloetapowych za zakwalifikowanie się  do 

kolejnego etapu otrzymują ocenę: 

• I etap – bardzo dobrą, kolejne etapy - celującą 

• Uczniowie biorący udział w konkursach jednoetapowych za odpowiednią liczbę  punktów 

ustaloną przez nauczyciela otrzymują ocenę bardzo dobrą 

9. Matury próbne obejmuje wymagania szczegółowe z podstawy programowej. Uczeń podczas 

matur próbnych może korzystać z tablic wybranych wzorów matematycznych i innych pomocy 

zgodnie z ustaleniami CKE. Przy ocenianiu matury próbnej służącej do analizy wyników ( oceny 

nie są wpisywane do dziennika) stosuje się kryterium punktowe przeliczając na ocenę szkolną 

według WZO : 

• niedostateczny  0 % - 29 % punktów 

• dopuszczający 30 % - 50 % punktów 

• dostateczny  51 % - 74 % punktów 

• dobry  75 % -90 % punktów 

• bardzo dobry 91 % - 99 % punktów 

• celujący 100 % punktów 

 

IV. Wagi ocen 

• aktywność na lekcji - waga 1  



• referat - waga 1, waga 2, waga 3 

•  praca pozalekcyjna, konkursy, olimpiady-  praca waga 2,udział waga 3, laureat waga 4  

•  Ćwiczenie - waga 1, waga2, waga3, waga 4  

•  Zadanie - waga 1, waga 2, waga3, waga 4  

•  Prezentacja - waga 1, waga 2, waga 3  

•  opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych - waga 1, waga 2, waga 3  

•  Projekt - waga 1, waga 2, waga 3, waga 4  

•  zadanie domowe - waga 1, zadanie domowe -arkusz maturalny waga 2  

•  twórcze rozwiązywanie problemów- waga 2  

•  inne - waga 1, waga 2, waga 3 , waga 4  

 

       V. Skala oceniania  

 

         Prace klasowe są oceniane wg poniższej skali zgodnie z WZO : 

 

• niedostateczny  0 % - 34 % punktów 

• dopuszczający 35 % - 50 % punktów 

• dostateczny  51 % - 74 % punktów 

• dobry  75 % -90 % punktów 

• bardzo dobry 91 % - 99 % punktów 

• celujący 100 % punktów 

        Sprawdziany i  kartkówki są oceniane wg poniższej skali zgodnie z WZO : 

 

• niedostateczny 0% - 45 % punktów 

• dopuszczający 46 % - 59 % punktów 

• dostateczny 60 % - 79% punktów 

• dobry 80 % -91% punktów 

• bardzo dobry 92% -99% punkt 

• celujący 100 % punktów 

          Nauczyciel ocenę semestralną i końcoworoczną ustala w oparciu o średnią ważoną ocen  

          cząstkowych wyliczoną przez dziennik elektroniczny LIBRUS zgodnie z WSO. 

           Uczeń, który uzyska średnią :    

• < 1 ; 1,7) otrzymuje ocenę niedostateczną(od wagi 1,5 możliwość podwyższenia oceny) 

• < 1,7 ; 2,7) otrzymuje ocenę dopuszczającą( od wagi 2,5 możliwość podwyższenia oceny) 

• < 2,7 ; 3,7) otrzymuje ocenę dostateczną(od wagi 3,5-mozliwość podwyższenia oceny) 

• < 3,7 ; 4,7) otrzymuje ocenę dobrą( od wagi 4,5- możliwość podwyższenia oceny 



• < 4,7 ; 5,7) otrzymuje ocenę bardzo dobrą ( od wagi 5,5 możliwość podwyższenia oceny 

• < 5,7 ; 6,0) otrzymuje ocenę celującą. 

Przedmiotowy system oceniania realizowany jest przez wszystkich nauczycieli matematyki 

uczących w ZS w Drezdenku 

Wszelkie kwestie nie ujęte w Przedmiotowych Zasadach Oceniania z Matematyki rozstrzygane będą 

zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania   

 

 

Opracował Zespół Matematyków 

 

 

 


