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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

MATEMATYKA rok szkol. 2021/2022 

I. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie.  

1. Rozumienie pojęć matematycznych i definicji. 

2. Znajomość i stosowanie poznanych, pojęć, definicji  i  twierdzeń. 

3. Sprawność rachunkowa. 
4. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 
5. Modelowanie matematyczne. 

6. Rozumowanie i tworzenie strategii. 
7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. 

8. Aktywność na lekcjach, praca w grupach. 
9. Umiejętność zaprezentowania wyników swojej pracy.   
10. Umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów matematycznych. 

 
II. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności poddawane ocenianiu w skali ocen od 1 do 6:  

1. Sprawdziany  
 są przeprowadzane na koniec każdego działu programowego lub obejmują materiał kilku działów,  
 są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem wpisem do terminarza dziennika Librus i podaniem 

nacobezu, 
 uczeń pisze sprawdzian długopisem nieścieralnym i nie może używać korektora,  
 po każdym sprawdzianie uczeń otrzymuje informację zwrotną (co  robi dobrze, co wymaga poprawy)  

w formie ustnej lub pisemnej, 
 sprawdziany można poprawiać w ciągu dwóch tygodni od wystawienia oceny lub od powrotu do szkoły po 

dłuższej nieobecności. 
 

2. Kartkówki 
a. Kartkówki  zapowiedziane trwają do 15 minut, obejmują swoim zakresem materiał wskazany przez 

nauczyciela. 
b. Kartkówki niezapowiedziane obejmują swoim zakresem materiał z ostatniej lekcji. 
 

Zasady oceniania sprawdzianów i kartkówek - skala procentowa  
celujący – 96% - 100%; 

bardzo dobry – 90% - 95%; 
dobry – 76% -89%; 
dostateczny – 51% - 75%; 
dopuszczający – 34% - 50%; 
niedostateczny – 0% - 33%. 

 
3. Odpowiedzi ustne, rozwiązywanie zadań przy tablicy: 

a. krótka formą odpowiedzi – oceniana plusem (6 plusów daje ocenę celującą) 
b. dłuższa formą odpowiedzi – oceniana oceną  

 

4. Praca na lekcji 
a. aktywność na lekcji (częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi);  
b. praca samodzielna (rozwiązywanie zadań z podręcznika lub na kartach pracy); 
c. praca w grupach lub parach podczas lekcji;     

 
5. Prace domowe  

 mogą być zadawane w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń, na kartach pracy lub na platformach 

internetowych np. matlandia, powtórkomat, teamsy, inne.  
 mogą być krótkoterminowe - zadawane z lekcji na lekcję lub długoterminowe.   
 wpływ na ocenę pracy domowej ma zawartość merytoryczna, staranność, niestereotypowe sposoby 

rozwiązania danego problemu, umiejętność korzystania ze źródeł, terminowość wykonania . 
 
6. Inne formy aktywności ucznia: 

a. udział i osiągnięcia w konkursach; 

b. rozwiązywanie zadań dodatkowych, samodzielne dochodzenie do pewnych zależności, twierdzeń  
prezentacja ciekawych rozwiązań zadań - wpływ na ocenę mają: staranność, pomysłowość, inwencja 
twórcza, zaangażowanie;  
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c. nauczanie kolegów; 

d. prowadzenie lekcji; 
e. przygotowanie prezentacji, pomocy edukacyjnych, modeli, programów; 
f. praca metodą projektu - szczegółowe kryteria oceny podane są do każdego projektu; 

 
Podczas pracy w grupie i realizacji projektów grupowych ocenie podlega w jakim stopniu uczeń: 

  planuje wspólne działania; 
 dba o jakość pracy; 
 współpracuje z innymi członkami grupy; 
 uzasadnia swoje stanowisko; 
 bierze udział w dyskusji; 

 weryfikuje pomysły; 
 przejawia zainteresowanie pracą; 
 prezentuje wytwory pracy grupy. 

Oceny pracy w grupie dokonać mogą uczniowie danego zespołu, lider grupy, uczniowie innej grupy, nauczyciel. 
 

III. Inne formy oceniania 

W szkole stosowane są elementy oceniania kształtującego dlatego ocena pracy ucznia (podczas lekcji lub w domu) 

niekoniecznie musi zakończyć się wystawieniem stopnia, może to być także ocena w formie: 

a. informacji zwrotnej, 
b. pochwały nauczyciela, 
c. plusów (za 6 „plusów” uczeń otrzymuje ocenę celującą), 
d. oceny koleżeńskiej, 

e. wyniku podanego w formie procentowej (diagnozy w klasach 4-7 oraz próbne egzaminy w klasach 8) 
 

IV. Wystawianie ocen klasyfikacyjnych 

Wpływ na ocenę klasyfikacyjną mają wszystkie stosowane w Szkole formy oceniania zgodnie z następującą 

hierarchią (formy oceniania wymienione w pierwszej kolejności mają większy wpływ na ocenę klasyfikacyjną, formy 

wymienione na końcu listy mają mniejszy wpływ na ocenę klasyfikacyjną niż te wymienione wcześniej): 
a. sprawdziany; 
b. kartkówki;  
c.   odpowiedzi ustne; 

d. prace wykonane na lekcji; 
e. prace wykonywane w domu; 
f.    inne formy aktywności ucznia.  

 
V. Zasady poprawiania ocen. 

1. Opisane w Statucie Szkoły rozdz. VIII § 52  
 

VI. Nieprzygotowania do lekcji. 

1. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. Fakt ten należy zgłosić 
nauczycielowi na początku lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak pracy domowej, brak zeszytu 
przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń, brak pomocy potrzebnych do lekcji (np. przyborów geometrycznych).  

2. Po wykorzystaniu określonego powyżej limitu nauczyciel wpisuje uczniowi informację o zaistniałej sytuacji  

w dzienniku Librus – uwagi, co może skutkować obniżeniem oceny z zachowania. 
  

VII. Sposoby dokumentowania i informowania o ocenach. 
 

1. Opisane w Statucie Szkoły rozdz. VIII § 52 i 56 
2. Sprawdziany, kartkówki i testy diagnostyczne są udostępniane uczniowi podczas lekcji poświęconej  omówieniu ich 

wyników. Uczeń ma  możliwość wykonania zdjęcia telefonem (lub otrzymania kserokopii jeśli nie posiada telefonu). 

Na prośbę rodzica prace mogą być wypożyczone do domu z koniecznością zwrotu do nauczyciela na następnej lekcji 

od wydania pracy lub udostępnione rodzicowi podczas dnia otwartego. 

3. Oceny bieżące przekazywane są rodzicom na spotkaniach z wychowawcą, podczas indywidualnych spotkań z 

nauczycielem matematyki oraz systematycznie uzupełniane w elektronicznym dzienniku lekcyjnym. 


