
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI 
 

Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej oraz oceny rocznej jest średnia ważona obliczona w następujący sposób: 
 
1. Każdej ocenie bieżącej przyporządkowuje się liczbę naturalną ,oznaczając jej wagę w hierarchii ocen. 
2. Najistotniejszy wpływ na ocenę śródroczną i końcoworoczną ma ocena za samodzielną pracę na lekcji: Praca klasowa, testy, 
sprawdziany. 
3. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: 
 

Średnia ważona Ocena 

1,69 i poniżej  niedostateczna 

1,70 do 2,60 dopuszczająca 

2,61 do 3,60 dostateczna 

3,61 do 4,60 dobra 

4,61 do 5,30 bardzo dobra 

od 5,31 celująca 

 
4. Ocenianiu podlegają różne formy aktywności. 

Forma aktywności Waga oceny Kolor oceny w e-dzienniku 

Praca klasowa 5 czerwony 

Sprawdzian 4 czerwony 

Kartkówka 3 zielony 

Test semestralny,  diagnozujący 3 czerwony 

Praca na lekcji (samodzielna lub grupowa) 1 niebieski 

Praca domowa (zadana na czas kilku dni) 2 niebieski 

Praca domowa (zadana na kolejną lekcję) 1 niebieski 

Odpowiedź ustna 1 niebieski 

Aktywność na lekcji(oraz jej brak) 1 fioletowy 

Przygotowanie do lekcji (podręczniki, zeszyty, prace domowe, przyrządy do geometrii, 
dodatkowe aktywności) 

1 fioletowy 

Praca dodatkowa (np. plakat, referat, pomoce dydaktyczne) 2 fioletowy 

Osiągnięcia w konkursach – etap wojewódzki lub wyższy 5 niebieski 

Osiągnięcia w konkursach – etap rejonowy lub międzyszkolny 3 niebieski 

Osiągnięcia w konkursach – etap szkolny 2 niebieski 

 
5. Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny. W przypadku prac 
poprawianych obie oceny wlicza się do średniej. 
 
6. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” przyporządkowując im 
odpowiednie wartości według skali: 

 
7.Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne są pełne. 
 
8. Warunkiem uzyskania oceny celującej na koniec semestru lub roku szkolnego jest spełnienie co  
najmniej jednego z poniższych warunków: 
• uczeń otrzymuje oceny bardzo dobre i celujące w ciągu semestru uzyskując średnią ważoną co 
najmniej 5,31 
• uczeń osiąga sukcesy w przedmiotowych konkursach, w tym kuratoryjnych uzyskując tytuł 
finalisty/laureata gwarantujący ocenę celującą. 
9. Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP stosuje się indywidualne kryteria 
oceny zgodne z zaleceniami poradni. 



10. Wypowiedzi ustne ocenianie są pod względem rzeczowości, stosowania języka matematycznego, umiejętności formułowania 
dłuższej wypowiedzi; przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji 
powtórzeniowych - z całego działu. 
 
11. Kartkówki (ok. 15 min): obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane, zazwyczaj są zapowiadane na 
lekcji poprzedzającej;  kartkówki nie podlegają poprawie. 
 
12. Prace klasowe i sprawdziany: 
 przeprowadzane po zakończeniu każdego działu, zapowiadane  tydzień wcześniej, 
 prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe, jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, powinien go napisać 

w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od powrotu do szkoły. Czas i sposób do uzgodnienia z nauczycielem. 
 prace pisemne nauczyciel ocenia i oddaje w ciągu 2 tygodni, prace pisemne przechowuje nauczyciel do zakończenia roku szkolnego. 
 uczeń ma prawo do wglądu do pracy sprawdzonej i zapoznania się z błędami, oraz wyjaśnienia ich przez nauczyciela. 
 rodzic ma prawo wglądu do sprawdzonej pracy 
 poprawa ocen niedostatecznych ze sprawdzianów jest dobrowolna, odbywa się poza lekcjami, w ciągu 2 tygodni od rozdania prac 

i tylko 1 raz. Oceny otrzymane z poprawy są wpisywane do dziennika, nawet w przypadku, gdy ocena uzyskana z poprawy jest 
niższa niż wcześniejsza. 

 Uczeń może poprawić raz w semestrze także ocenę pozytywną z w/w prac zachowując 2 tygodniowy termin . 
 nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole (min. 5 dni, usprawiedliwione). Wówczas termin sprawdzianu jest ustalany 

indywidualnie 
 w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej lub gdy uczeń był nieobecny w szkole, tylko w dniu pisania pracy klasowej, 

nauczyciel może poprosić ucznia o jej napisanie na dowolnej lekcji. W przypadku odmowy otrzymuje on ocenę niedostateczną.  
 
13. Prace domowe obowiązkowe i dla chętnych. 
- Brak zeszytu przedmiotowego, ćwiczenia jest równoważny nie odrobieniu zadanej pracy domowej. 
 
14. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji tzn. nie posiada pracy domowej, przyborów do geometrii, nie powtórzył zadanego 
materiału (nie jest wówczas pytany i nie pisze niezapowiedzianych kartkówek) maksymalnie dwa razy w ciągu semestru bez podania 
przyczyny. W uzasadnionych przypadkach może się usprawiedliwić podając przyczynę nieprzygotowania.  Uzyskuje wówczas wpis do 
dziennika ,,np”-nieprzygotowany do lekcji. 
 
15.  Jeżeli w trakcie roku szkolnego nauczyciel chce nadać jakieś aktywności inną wagę niż wskazaną w PSO informuje o tym uczniów 
przed tą formą aktywności. 
 
16. Wszelkiego rodzaju ściąganie na pracach klasowych, sprawdzianach i kartkówkach jest jednoznaczne z uzyskaniem oceny 
niedostatecznej. 
 
17. Aktywność na lekcjach. 
 uczeń może otrzymywać za udział w lekcjach plusy, gdy zgromadzi sześć plusów uzyskuje ocenę celującą, a gdy uzyska ich mniej, 

w końcu semestru zostają one zamienione odpowiednio przy pięciu plusach na bardzo dobrą, czterech plusach na ocenę dobrą, 
a przy trzech na ocenę dostateczną. 

 Uczeń za brak pracy na lekcji, błędne odpowiedzi na podstawowe pytania z treści omawianych na zajęciach itp. otrzymuje 
minusy. Piąty minus jest jednoznaczny z wystawieniem oceny niedostatecznej. 

 
18. Skala punktowa. 
 w przypadku sprawdzianów, prac pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg 

kryteriów: 
• ocena celująca.........................100% plus zadanie dodatkowe 
• bardzo dobra............................99%-86% 
• dobra........................................85%-71% 
• dostateczna..............................70%-56% 
• dopuszczająca..........................55%-40% 
• niedostateczna.........................39%-0%. 
 

19. Prace dodatkowe: schematy, plansze, rysunki, wykresy  itp. Przy ocenianiu uwzględnia się:  wkład włożonej pracy, twórczość 
pracy, estetykę wykonania. Prace takie wykonuje się za zgodą nauczyciela. 

 
20. Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika i prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Oceny wystawiane przez nauczyciela 
są jawne. 
 
21. Oceny końcoworoczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen z obu semestrów. 


