
MATEMATYKA 
 
Przedmiotowe zasady oceniania 
1. Na każdą lekcję uczeń zobowiązany jest do posiadania: podręcznika, (ćwiczeń), zeszytu przedmiotowego i przyborów. Brak powyższych 

przedmiotów lub zadania domowego jest równoznaczne z nieprzygotowaniem do lekcji. W przypadku braku zadania domowego, uczeń nie 
otrzymuje wpisu do dziennika, gdy przed lekcją zgłosił nauczycielowi, iż nie potrafił w domu sam wykonać zadanej pracy, powinien jednak 
wówczas pokazać pisemne próby rozwiązania wszystkich przykładów lub zadań. Uczeń ma obowiązek sumiennie prowadzić zeszyt przedmiotowy 
(zeszyt ćwiczeń) oraz uzupełniać notatki za czas nieobecności w szkole (może być dołączone do zeszytu ksero). 

2. Uczeń trzy razy w półroczu może zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie do zajęć. Czwarte i kolejne nieprzygotowanie skutkuje wpisem 
uwagi do dziennika w kategorii „wypełnianie obowiązków ucznia”. 

3. W ramach przygotowania do zajęć od ucznia jest wymagana wiedza i umiejętności z trzech ostatnich lekcji. 
4. Możliwości zdobycia ocen: 

1) zadania domowe – każde zadanie domowe ma posiadać rozwiązanie prowadzące do wyniku - sprawdzenie następuje poprzez odpowiedź 
ustną lub niezapowiedzianą kartkówkę 

2) odpowiedź ustna 
3) aktywność na lekcji (system plusów – 5 plusów to ocena bardzo dobra), przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji 

i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach 
4) brak pracy na lekcji, używanie kalkulatora bez zgody nauczyciela, brak notatek z lekcji (system minusów – 5 minusów to ocena 

niedostateczna), 
5) zadania dodatkowe, których temat i forma jest uzgodniona z nauczycielem, 
6) kartkówka – maksymalnie z trzech ostatnich lekcji (co najmniej 7 w roku szkolnym) 
7) sprawdzian – zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem obejmuje zadany i powtórzony materiał (co najmniej 7 w roku szkolnym) 
8) Każdy stopień ze sprawdzianu można poprawić w ciągu dwóch tygodni od uzyskania oceny w terminie i formie uzgodnionej z 

nauczycielem (do dziennika wpisywane są obydwie oceny). 
9) Cyfra „0” – wpisana w rubryce ocen to informacja o nienapisanej przez ucznia pracy pisemnej, którą uczeń zobowiązany jest napisać. 

5. Uczeń nieobecny na zapowiedzianej formie sprawdzania wiadomości ma obowiązek zgłoszenia się do nauczyciela na pierwszej lekcji po przyjściu 
do szkoły w celu uzgodnienia terminu pisania danej pracy. Jeżeli uczeń w ciągu dwóch tygodni nie zaliczy zaległego sprawdzianu, nauczyciel 
może narzucić termin napisania pracy bez uzgodnienia tego z uczniem. Uczeń, który nie jest obecny tylko w dniu zapowiedzianej pracy pisemnej 
napisze ją na kolejnej lekcji. 

6. Ocenianie bieżące: 
poniżej 25 % 1 
25 % - 30 % 1+ 
31 % - 37 % 2- 
38 % - 44 % 2 
45 % - 49 % 2+ 

 

50 % - 56 % 3- 
57 % - 63 % 3 
64 % - 70 % 3+ 
71 % - 76 % 4 - 
77 % - 81 % 4 
82 % - 85 % 4+ 

 

86 % - 89 % 5- 
90 % - 93 % 5 
94 % - 95 % 5+ 
96 % - 98 % 6- 
99 % - 100 % 6 

 

7. Oceny śródroczna i końcoworoczna będą wynikały ze średniej ważonej ocen cząstkowych. O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel. 
8. Ocena niedostateczna semestralna – uczeń ma obowiązek zaliczenia materiału z semestru pierwszego do 30 marca. 
9. Uczniowie otrzymują prace pisemne od nauczyciela po ich ocenie. Uczniowie przeliczają punkty, zadają ewentualne pytania dotyczące oceny 

tylko na lekcji, na której prace pisemne są oddawane. Jeżeli uczeń napisał pracę przyborem „zmazywalnym”, wówczas nie będą uwzględniane 
ewentualne uwagi ucznia dotyczące tej pracy 

10. Na koniec półrocza/roku nie przewiduje się żadnych sprawdzianów/odpowiedzi poprawkowych czy zaliczeniowych. Ocena będzie wystawiona na 
podstawie wyników pracy ucznia w czasie trwania półrocza/roku. 

11. Uczniowie posiadający orzeczenia i opinie PPP będą oceniani zgodnie z zawartymi w nich zaleceniami. Sposób sprawdzania ich wiedzy również 
zostanie dostosowany do opisanych w tych dokumentach potrzeb. 

12. W przypadku nauczania zdalnego obowiązują zasady – zał.1 
13. Wszystkie inne zasady oceniania reguluje WZO. 

 
 
 
 
Przedmiotowe zasady oceniania – nauczanie zdalne – zał.1 
 

1. Zadania przysyłane mailem muszą w temacie zawierać: przedmiot, datę lekcji oraz imię i nazwisko ucznia. Dołączane pliki (zdjęcia  
z zeszytu/ćwiczeń) mają być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz kolejnym numerem strony z zeszytu/ćwiczeń. Zdjęcia muszą być 
czytelne. 

2. Zadania przysłane po terminie – ocena zostanie obniżona. 
3. Jeśli praca nie została przesłana, rodzic otrzymuje informację przez e-dziennik. Jeśli mimo to praca nie została przesłana w ciągu 3 dni uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 
4. Wszystkie zadania oceniane są w skali procentowej, natomiast w e-dzienniku pojawia się ocena średnia z kilku wyznaczonych przez 

nauczyciela zadań. 
5. Za zdjęcia zadań, które są nieczytelne uczeń otrzymuje 0%. 
6. Poprawa kartkówki lub sprawdzianu odbywa się indywidualnie, koniecznie przy włączonej kamerce internetowej na zasadach określonych 

przez nauczyciela. 
7. O ilości kartkówek i sprawdzianów decyduje nauczyciel. 
8. W razie potrzeby zasady zostaną zaktualizowane. 
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