
 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z MATEMATYKI 
                                                
 
1. Formy aktywności ucznia, które mogą podlegać ocenie i waga oceny 
 

a. praca klasowa (obejmuje kilka bloków tematycznych) – waga 3 
b. sprawdzian (obejmujący jeden blok tematyczny) – waga 2 
c. projekt edukacyjny – waga 2, 
d. kartkówka (sprawdza podstawowe umiejętności, stosowanie schematów 
opanowanych na ostatnich kilku lekcjach oraz systematyczność pracy) – waga 1 
e. pozostałe aktywności (np. praca na lekcji, prace domowe, odpowiedzi ustne, 
zeszyt) – waga 1 

 
2. Kryteria oceniania prac pisemnych   

  
sprawdziany, prace klasowe, testy 
0% - 40% - niedostateczny 
41% - 55% - dopuszczający  
56% - 75% - dostateczny  
76% - 90%  - dobry 
91% - 99%  - bardzo dobry 
100%  – celujący  
 
kartkówki 
0% - 40% - niedostateczny 
41% - 55% - dopuszczający  
56% - 75% - dostateczny  
76% - 90%  - dobry 
91% - 100%  - bardzo dobry 
 

 
3. Kryteria wymagań w stosunku do uczniów z dysfunkcjami 
 

Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania 
indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.  

 
4. Ocena śródroczna i roczna  
 
Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych.  
Ocena roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej ocen z drugiego semestru i 
oceny śródrocznej z wagą 4.  
 

Ocenę: 
- dopuszczającą otrzymuje uczeń, który otrzymał średnią ocen od 2,00 do 2,74; 
- dostateczną otrzymuje uczeń, który otrzymał średnią ocen od 2,75 do 3,74;  
- dobrą otrzymuje uczeń, który otrzymał średnią ocen od 3,75 do 4,74; 
- bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który otrzymał średnią ocen od 4,75 do 5,29;  



- celującą otrzymuje uczeń, który otrzymał średnią ocen 5,30 lub wyższą. 
 
Uczeń, który jest laureatem konkursu matematycznego otrzymuje ocenę o 1 stopień wyższą 
od oceny wynikającej ze średniej ważonej. 
 

Uczeń, który na pierwszy semestr otrzymał ocenę niedostateczną musi w ciągu miesiąca 
po wystawieniu tej oceny napisać sprawdzian z pierwszego semestru i otrzymać z niego 
ocenę co najmniej dopuszczającą. Wtedy do ocen z drugiego semestru dopisywana jest 
ocena 2 z wagą 4.  W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z tego sprawdzianu, 
uczniowi dopisana zostaje ocena niedostateczna z wagą 4. 

 

Prace klasowe / sprawdziany 
 Uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie, praca niesamodzielna jest równoznaczna 

z uzyskaniem za pracę oceny niedostatecznej 
 Na ocenienie prac uczniów nauczyciel ma dwa tygodnie, w przypadku prac typu 

maturalnego – trzy tygodnie 
 prace są zapowiadane (termin i zakres materiału) z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, 
 w przypadku nieobecności nauczyciela lub uzasadnionej nieobecności klasy 

termin zostanie ustalony ponownie, ale nie obowiązuje wtedy konieczność 
tygodniowego wyprzedzenia; podobnie jeśli termin zmieniony jest na prośbę 
uczniów. 

 w przypadku nieobecności na sprawdzianie lub pracy klasowej uczeń ma 
obowiązek poddać się tej formie sprawdzania osiągnięć w określonym przez 
nauczyciela terminie; poprawa sprawdzianu może odbyć się w formie pisemnej 
lub ustnej, formę poprawy ustala nauczyciel, 

 uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej (innej oceny – za zgodą 
nauczyciela); poprawa odbywa się dla wszystkich zainteresowanych w jednym 
dodatkowym terminie, Ocena może być poprawiana tylko raz. Otrzymana ocena 
jest wpisana do dziennika. Do średniej śródrocznej i rocznej liczona jest średnia 
arytmetyczna obu ocen.  

 

Kartkówki  
 mogą być niezapowiedziane (wtedy obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji) 

lub zapowiedziane (ze wskazaniem partii materiału), 
 w przypadku nieobecności ucznia na kartkówce nauczyciel może sprawdzić 

wiedzę ucznia na jednej z kolejnych lekcji, 
 
Praca na lekcji 
 

 Aktywność ucznia może być oceniana stopniem lub znakami +/-, sposób 
przeliczania plusów i minusów na oceny odbywa się według zasad ustalonych 
przez nauczyciel 

Nieprzygotowania 
 

 uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć 
w semestrze (bez oceny niedostatecznej), 

 nieprzygotowanie do lekcji należy zgłaszać na początku zajęć lekcyjnych, tuż po 
przywitaniu się nauczyciela z klasą, 



 nie można zgłosić nieprzygotowania w dniu zapowiedzianej pracy pisemnej, 
 w przypadkach uzasadnionych, na przykład długiej choroby (powyżej tygodnia), 

uczeń zgłasza brak przygotowania do lekcji i wówczas nie odnotowuje się tego 
nieprzygotowania jako kolejnego;  uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wiedzy 
i notatki w zeszycie w możliwie szybkim czasie.  

 w przypadku, kiedy uczeń nie jest przygotowany do zajęć, a nie zgłosił tego faktu, 
otrzymuje ocenę niedostateczną, 

 uczeń jest zobowiązany do posiadania (wybranego przez nauczyciela) podręcznika 
oraz odpowiedniego zbioru zadań; na lekcji obowiązuje co najmniej jeden 
podręcznik/zbiór zadań na ławce; brak podręcznika na ławce skutkuje wpisaniem 
do dziennika np. lub jeśli jest to trzecie nieprzygotowanie, oceną niedostateczną, 
 

  
 


