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     Ogólne postanowienia w sprawie oceniania z matematyki 

I.  Ocenianie ma na celu 

1. Bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć 

edukacyjnych i postępach oraz ewentualnych brakach w tym zakresie. 

2. Wdrażanie i motywowanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i 

samooceny. 

3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 

umysłowego, uzdolnień i zainteresowań. 

4. Dostarczenie prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Doskonalenie oraz korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej nauczyciela. 

 

II. Kryteria ocen 

1. Wymagania stawiane przed uczniem dzielimy na: 

−  Wymagania podstawowe (zawierają wymagania konieczne), 

− Wymagania dopełniające (zawierające wymagania 

rozszerzone), 

− Wymagania wykraczające,(zawierają one wymagania 

dopełniające, te zaś zawierają wymagania podstawowe) 

2.  Ustala się ogólne wymagania i kryteria stopni: 

a.  Stopień celujący otrzymuje uczeń, który 

−  opanował umiejętności zapisane w podstawie 

programowej, 

− biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne z zakresu 

podstawy programowej oraz ćwiczenia o dużym stopniu 

trudności 

− osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach 

matematycznych, kwalifikując się do finałów na szczeblu 

wojewódzkim bądź krajowym lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia. 

b. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który 

−  Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w 

podstawie programowej, 

− Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi 

korzystać z różnych źródeł informacji, łączyć wiedzę z 
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różnych przedmiotów i dziedzin oraz ją stosować w nowych 

sytuacjach, 

− Opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące powyżej 

75% wymagań dopełniających. 

c.  Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

− Nie opanował w pełni wiadomości określonych podstawą 

programową, ale opanował treści złożone, trudniejsze od 

zaliczanych do wymagań podstawowych. 

− Poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje 

problemy typowe, pośrednio użyteczne w życiu w życiu 

pozaszkolnym. 

− Opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące powyżej 

75% wymagań dopełniających. 

d. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

− Opanował treści najważniejsze w uczeniu i nauczaniu 

matematyki, często powtarzające się w procesie nauczania 

na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w 

podstawie programowej, posiada proste, uniwersalne 

umiejętności pozwalające rozwiązywać typowe problemy o 

średnim stopniu trudności. 

− Opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące powyżej 

60% wymagań dopełniających. 

e.  Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

− Ma braki w opanowaniu treści zawartych w podstawie 

programowej, ale braki te nie uniemożliwiają dalszego 

kształcenia. 

− Rozwiązuje typowe zadania i problemy o niewielkim stopniu 

trudności, często powtarzające się w procesie nauczania, 

− Opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące powyżej 

40% - 60% wymagań dopełniających. 

f.  Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

− Nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w 

podstawie programowej, najważniejszych w uczeniu i 

nauczaniu matematyki, 

− Nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu 

trudności, łatwych nawet dla ucznia, który wykazuje się 
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wiadomościami i umiejętnościami wymaganymi na ocenę 

dopuszczającą. 

 

III. Ogólne ustalenia  

1. Realizacja każdego działu poprzedzona jest poinformowaniem uczniów 

o wymaganiach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem poziomów 

wymagań (niezależnie od informacji przekazanych na początku każdego roku 

szkolnego) 

2. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania. 

3. Każdy uczeń zna kryteria oceniania. 

4. Przedmiotem oceniania są różne formy pracy uczniów. 

5. Kartkówki mogą dotyczyć teraźniejszej lub ostatniej lekcji lub pracy 

domowej( nie są zapowiedziane i nie można ich poprawiać). 

6.  Sprawdziany są obowiązkowe, mogą dotyczyć trzech ostatnich tematów 

(mogą być zapowiedziane i można je poprawiać  w ciągu tygodnia).  

a. Uczeń, który nie napisał sprawdzianu z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności musi być oceniony z materiału objętego sprawdzianem 

w ciągu pierwszego tygodnia po powrocie do szkoły. W przeciwnym 

przypadku otrzymuje ocenę niedostateczną. 

b. Uczeń, który nie napisał sprawdzianu z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności musi być oceniony z materiału objętego sprawdzianem 

pierwszego dnia po powrocie do szkoły lub zgodnie z 

ustaleniami nauczyciela. W przeciwnym przypadku otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 

7. Prace  klasowe, mogą zawierać wiadomości i umiejętności z ostatniego 

działu lub zgodnie z podziałem tego materiału przez  nauczyciela, 

poprzedzone są powtórką. Są obowiązkowe. Uczeń może poprawić dowolną 

ocenę w ciągu dwóch tygodni od oddania sprawdzonych prac przez 

nauczyciela.  

− Jeśli uczeń otrzyma ocenę pozytywną z poprawy, to zostaje ona 

zamieniona z poprawianą. 

− Jeśli uczeń ponownie otrzyma ocenę niedostateczną z poprawianej 

pracy klasowej lub sprawdzianu, to ocena ta nie jest wpisywana 

ponownie do dziennika, jednak  jest w dzienniku odnotowane za 

pomocą minusa, oznaczającego to, że uczeń przystąpił do poprawy. 
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Fakt niepoprawionej oceny z pracy klasowej będzie rzutował 

znacząco na ocenę klasyfikacyjną śródroczną lub roczną.  

− Jeśli uczeń otrzyma ocenę gorszą od poprawianej, to zostanie ona 

również zamieniona. 

a. Uczeń, który nie napisał pracy klasowej z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności musi być oceniony z materiału objętego sprawdzianem 

w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. W przeciwnym 

przypadku otrzymuje ocenę niedostateczną. 

b. Uczeń, który nie napisał pracy klasowej z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności musi być oceniony z materiału 

objętego sprawdzianem pierwszego dnia po powrocie do szkoły lub 

zgodnie z ustaleniami z nauczycielem, w formie ustalonej 

z nauczycielem. W przeciwnym przypadku otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 

8. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdzone 

sprawdziany i prace klasowe w ciągu dwóch tygodni od ich napisania. 

9. Sprawdzone i ocenione sprawdziany i prace klasowe są przechowywane do 

końca roku szkolnego. Pozostają do wglądu uczniów i opiekunów prawnych 

ucznia na zasadach ustalonych z nauczycielem. 

10. Przy poprawianiu prac klasowych i sprawdzianów w drugim terminie 

obowiązują te same kryteria, co w pierwszym terminie. Jeżeli uczeń nie 

przyjdzie na poprawę lub zaliczenie pracy klasowej lub sprawdzianu 

w ustalonym z nauczycielem terminie (i nie usprawiedliwi tej nieobecności),  

to otrzymuje uwagę  za niedotrzymanie terminu (zgodnie z  zasadami 

oceniania zachowania) 

 

IV. Obszary aktywności. Ocenie podlega: 

1. Rozwiązywanie zadań matematycznych. 

2. Posługiwanie się językiem matematycznym. 

3. Prowadzenie rozumowań, dobór optymalnych metod wykorzystywanych do 

rozwiązywania problemów. 

4. Praca w grupach. 

5. Aktywność na lekcji-głos w dyskusji, praca na lekcji. 

6. Wykonywanie dodatkowych zadań domowych. 

7. Udział w projektach i konkursach matematycznych. 
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I.  Kryteria oceniania 

1. Ocena odpowiedzi ustnej. 

a. Uczeń odpowiada, co najmniej jeden raz w ciągu semestru. 

b. Nauczyciel ustala ocenę i krótko ją uzasadnia. 

c. Ocenie podczas odpowiedzi ustnej podlegają: 

− Zawartość rzeczowa, 

− Posługiwanie się językiem matematycznym, 

− Trafność doboru metod rozwiązywania danego zadania 

d. Ocena z odpowiedzi ustnej sprawdza systematyczne 

przygotowywanie się ucznia do lekcji i nie może być poprawiana. 

2.  Praca na lekcji. 

a. Uczeń, który jako pierwszy prawidłowo rozwiąże dane zadanie (zanim 

zostanie rozwiązane na tablicy) w zależności od stopnia trudności 

może otrzymać jeden (w przypadku zadania z poziomu 

podstawowego) lub dwa plusy, gdy zadanie jest z poziomu wyższego. 

b. Uczeń, który uzyska pięć plusów uzyska ocenę celującą, na prośbę 

ucznia cztery plusy mogą być zamienione na ocenę bardzo dobrą, itd.. 

c. Niewłaściwe rozwiązanie zadań nie jest karane. 

d. Oryginalne rozwiązania są premiowane oceną, co najmniej bardzo 

dobrą. 

3.   Ocena prac pisemnych. 

a. Prace klasowe 

− Trwają, co najmniej godzinę lekcyjną (co najmniej trzy prace 

w ciągu semestru). 

− Procentowa punktacja do prac klasowych i sprawdzianów. 

Zakres procentowy Ocena  
100%-95% celująca 

94%-85% bardzo dobra 
84%-70% dobra 

69%-51% dostateczna 
50%-36% dopuszczająca 

-35%-0% niedostateczna  

 

4. W klasach ósmych prace klasowe/sprawdziany z wyznaczonego wcześniej 

materiału omawianego w klasach młodszych (w ramach przygotowania do 

egzaminu).  



6 
 

− Nauczyciel informuje wcześniej ucznia o zakresie pracy 

klasowej/sprawdzianu, powtarza na lekcji lub zajęciach 

dodatkowych. 

 

II. Dodatkowe ustalenia 

1. Stwierdzenie niesamodzielności podczas prac pisemnych oceniane jest 

stopniem niedostatecznym lub informacją w dzienniku o próbie oszustwa 

zgodnie z systemem oceny zachowania. 

2. Jeśli uczeń nie umiał wykonać pracy domowej, musi zgłosić to przed lekcją i 

przedstawić dowód na to, że próbował rozwiązać zadanie.  

3. Uczeń ma obowiązek uzupełnić tematy zajęć, na których był nieobecny.  

4. Jeżeli uczeń podczas lekcji nie zajmuje się tematem, nie ma w zeszycie 

notatek z lekcji, może otrzymać ocenę niedostateczną za pracę na lekcji lub  

informację w dzienniku za niewypełnianie poleceń nauczyciela (zgodnie z 

zasadami oceny zachowania) 

5. Uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowanie w ciągu semestru, które 

a.  należy zgłosić przed lekcją, 

       Każde następne nieprzygotowanie oceniane jest oceną niedostateczną. 

Nieprzygotowania nie można zgłosić przed pracą klasową i sprawdzianem. 

6.  Waga stopni szkolnych 

Nazwa waga 
praca klasowa  10 
sprawdzian  7 
kartkówka  5 
odpowiedź ustna  8 
aktywność 4 
inna  1 
zadanie  5 
praca domowa 4 
wzory, własności  8 
uzupełnianie ćwiczeń  3 
tabliczka mnożenia  8 
działania na liczbach 6 
przyrządy  1 
praca w grupach  3 
praca na lekcji  5 
udział w zajęciach dodatkowych  10 
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wykonanie prac długoterminowych 8 
osiągnięcia w konkursach gminnych i 
powiatowych  

7 
osiągnięcia w konkursach wojewódzkich i 
ogólnopolskich  

10 

 

III.   Postanowienia końcowe 

1. Ocena klasyfikacyjna śródroczna jest średnią ważoną wynikającą z ocen 

cząstkowych, nie jest  średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych. 

2. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną w wyniku klasyfikacji 

śródrocznej jest zobowiązany do jej poprawy w terminie dwóch tygodni po 

zakończeniu ferii zimowych, a uczniowie klas maturalnych w terminie dwóch 

tygodni od klasyfikacji śródrocznej. Formę poprawy uczeń ustala 

z nauczycielem. Nieuzyskanie oceny pozytywnej lub nie przystąpienie do 

poprawy w terminie ustalonym wyżej w istotny sposób ma wpływ na ocenę 

końcoworoczną. 

3. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna jest średnią ważoną wynikającą z ocen 

cząstkowych uzyskanych w drugim semestrze i uwzględnia ocenę 

klasyfikacyjną śródroczną oraz postępy edukacyjne ucznia. 

 


