
 
 

Przedmiotowy system oceniania z matematyki został opracowany na podstawie Statutu Zespołu 
Szkół w Paczkowie. 

 
1. Wiedza i umiejętności ucznia są sprawdzane poprzez: 

 

 odpowiedzi ustne - obejmują materiał z 1-3 lekcji; 

 kartkówki – mogą się  odbywać na każdej godzinie lekcyjnej, pod warunkiem, że dotyczą ostatnich 

3 lekcji i nie muszą być zapowiadane; 

 sprawdziany –po każdym zakończonym dziale,  

 praca klasowa –obejmująca więcej niż jeden dział, 
 
2. Dodatkowo ocenie podlega: zadanie domowe, aktywność na lekcjach, zeszyt  

przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, praca długoterminowa, wykonanie pomocy dydaktycznej. 
 
3. Ocena śródroczna i roczna nie jest wystawiana przez nauczyciela z uwzględnieniem średniej 

ważonej ocen oraz w oparciu o całokształt pracy ucznia. 
 
4. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami Statutu Szkoły.  
 
5. Sprawdziany i prace klasowe poprzedzone są lekcją powtórzeniową. 
 
6. O terminie w/w prac nauczyciel informuje, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i dokonuje 

odpowiedniego wpisu w dzienniku elektronicznym. 
 
7. Sprawdzone i ocenione prace uczeń otrzymuje na lekcji, w terminie dwóch tygodni od daty 

napisania pracy. 
 
8. Rodzice mogą zobaczyć prace dziecka w czasie „drzwi otwartych”. 
 
9. Uczeń ma prawo poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej otrzymanej ze sprawdzianu i 

pracy klasowej. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania 
oceny.Uczeń poprawia ocenę tylko raz i brane są pod uwagę obie oceny. 

 
10. W przypadku nieobecności ucznia podczas pisania pracy jest on zobowiązany napisać ją po 

powrocie do szkoły, w terminie ustalonym z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej 

nauczyciel odnotowuje w dzienniku wpisując w rubrykę ocen „0”. Jeżeli uczeń nie ustali z 

nauczycielem terminu zaliczenia pracy, to po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego 

wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w 

miejsce „0” ocenę ndst. 

11. Kartkówki nie podlegają poprawie. 
 
12. Uczeń może być nieprzygotowany trzy razy w półroczu. 

Nieprzygotowanie zgłasza na początku lekcji. Nauczyciel odnotowuje ten fakt  wpisem „np. X „         
( nieprzygotowanie,  gdzie „x” oznacza ilość nieprzygotowań ) w dzienniku.  
Czwarte i każde następne nieprzygotowanie upoważnia nauczyciela do wstawienia oceny 
niedostatecznej.  

 
13. Nieprzygotowanie obejmuje: brak zadania domowego, brak przygotowania do 

odpowiedzi, brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, przyborów. 
 
14. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych i kartkówek. 
 
15. Nauczyciel przy ocenianiu aktywności korzysta ze znaków „+” i  „-”, przyjmując, że 6 plusów –ocena 

celująca, 3 minusy– ocena niedostateczna. 
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