
 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z MATEMATYKI ROK SZKOLNY 2022/2023 

1. Zachowanie ucznia podczas lekcji 

• Stosuje się do poleceń nauczyciela, 

• Zgłasza chęć zabrania głosu, mówi po wskazaniu przez nauczyciela, 

• Zapisuje w zeszycie to, co poleci nauczyciel, zawsze zapisuje zadanie domowe. 
2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

• Kartkówki – z bieżącego materiału (3 ostatnie tematy), mogą być niezapowiedziane, 
po uzgodnieniu z nauczycielem można poprawić ocenę niedostateczną, 

• Sprawdziany (w tym Prace Klasowe) – zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, 

• Odpowiedzi ustne – z trzech ostatnich tematów lub zapowiedzianych zagadnień, 

• Zadania domowe, („wejściówka” - krótka praca pisemna sprawdzająca samodzielność 
wykonania zadania domowego) 

• Aktywność i praca na lekcji. 
3. Przygotowanie do lekcji 

• Wykonane zadania domowe, utrwalona wiedza z zadanego materiału – koniecznie 
z ostatnich trzech tematów – oraz obowiązkowo podręcznik, zeszyt przedmiotowy, 
przybory do geometrii – (ołówek, cyrkiel, linijka, ekierka, ew. kątomierz) - za brak 
wpisuje się ocenę niedostateczną, gdy uczeń nie zgłosi tego przed lekcją, 

• Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do 
lekcji (uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji). Przez 
nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej. Po wykorzystaniu limitu 
nieprzygotowań, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za każdym razem, 

• Każdą nieodrobioną pracę domową należy odrobić na kolejne zajęcia i powiadomić 
o tym nauczyciela, 

• Uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki w zeszycie przy jakiejkolwiek nieobecności. 
Termin uzupełnienia braków uczeń uzgadnia z nauczycielem. 

4. Ocenianie 

• ocena klasyfikacyjna śródroczna/roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen 
cząstkowych, tylko średnią ważoną, 

• ocena: 
0% - 29% niedostateczna 
30% - 50% dopuszczający 
51% - 70% dostateczny 
71% - 85% dobry 
86% - 97% bardzo dobry 
98% - 100% celujący 

• Liczba ocen bieżących w ciągu całego półrocza uzależniona jest od liczby godzin 
przeznaczonych na realizację danych zajęć edukacyjnych. Nauczyciel zobowiązany jest 
stworzyć możliwość uzyskania przez ucznia z różnych form sprawdzania wiedzy 
i umiejętności minimum, odrębnie w każdym półroczu:  

1) trzech ocen – w przypadku, gdy w szkolnym planie nauczania/tygodniowym rozkładzie 
zajęć, przewidziano jedną godzinę w tygodniu w roku szkolnym  

2) czterech ocen – w przypadku, gdy w szkolnym planie nauczania/tygodniowym 
rozkładzie zajęć, przewidziano dwie godziny w tygodniu w roku szkolnym  

3) pięciu ocen – w przypadku, gdy w szkolnym planie nauczania/tygodniowym rozkładzie 
zajęć, przewidziano trzy i więcej godzin w tygodniu w roku szkolnym 



• Dopuszcza się stosowanie „0” jako informacji o nieobecności ucznia na pracy, która 
podlega ocenie. Uczeń ma obowiązek uzupełnić materiał w terminie 2 tygodni od 
powrotu do szkoły. Jeśli uczeń w wyznaczonym terminie nie uzupełni materiału, 
otrzymuje ocenę niedostateczną. 

• Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny znajdują się w załącznikach. 

• Obowiązkiem ucznia jest systematyczna nauka, pisanie popraw w ciągu semestru, bez 
możliwości „zdawania” na koniec semestru lub roku szkolnego (dotyczy każdej  oceny), 

• Wszystkie prace pisemne uczeń analizuje na lekcji. Rodzice (opiekunowie prawni) mają 
prawo do przeanalizowania sprawdzianów, kartkówek i innych prac, w czasie zebrań 
z rodzicami lub w terminie umówionym z nauczycielem. 

• Uczeń, który nie uzyska z zajęć edukacyjnych odpowiedniej, minimalnej liczby ocen 
w danym półroczu i jego frekwencja na danych zajęciach edukacyjnych wynosi poniżej 
50%, nie będzie klasyfikowany.  

Poprawa 

• Każdy uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, musi przystąpić 
do poprawy w ciągu 14 dni (po uzgodnieniu terminu z nauczycielem), 

• Sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe, podawany jest zakres wiedzy i umiejętności, 

• Uczeń nieobecny na sprawdzianie i kartkówce jest obowiązany napisać ją w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem. W razie niewypełnienia wyżej wymienionego obowiązku 
nauczyciel ma prawo sprawdzić wiadomości ucznia w dowolnym terminie lub wystawić 
ocenę niedostateczną, 

• Przy pisaniu sprawdzianów w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się. Ocena 
z poprawy jest wpisywana tylko wtedy, gdy jest wyższa niż ocena pierwotna, 

• Ocena poprawiana nie jest wliczana do średniej, 

• Prace pisemne anonimowe nie będą oceniane. Uczeń jest zobowiązany napisać 
je w drugim terminie, 

• Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczających. 

• Przewidywana roczna ocena jest wystawiana na miesiąc przed klasyfikacją 
(wystawieniem oceny rocznej). 
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