
 

 

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki  

 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów 

w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania, opracowanych zgodnie z nią. 

 

1. Wiedza i umiejętności ucznia są sprawdzane i oceniane na podstawie: prac klasowych, 

sprawdzianów, kartkówek,  ocenie podlegają także: odpowiedź ustna, prace domowe, 

ćwiczenia praktyczne, praca ucznia na lekcji, aktywność, prace dodatkowe oraz szczególne 

osiągnięcia. 

2. Celem prac klasowych jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego 

działu.  

 

• Prace klasowe planuje się na zakończenie działu.  

• Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, nauczyciel dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku elektronicznym. 

• Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy.  

• Każdą pracę klasową poprzedzają lekcje powtórzeniowe, podczas których nauczyciel zwraca 

uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu. 

• Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje na lekcji, w terminie dwóch tygodni 

od daty napisania pracy. 

• Omówienie napisanej i poprawionej przez nauczyciela pracy klasowej następuje podczas 

przeznaczonej na to lekcji.  

• W przypadku nieobecności ucznia podczas pracy klasowej jest on zobowiązany zaliczyć 

oceniany zakres materiału po powrocie do szkoły, w terminie ustalonym z nauczycielem. Brak 

zaliczenia pracy nauczyciel odnotowuje w dzienniku. 

3. Celem kartkówki jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu 

programowego 2, 3 ostatnich jednostek lekcyjnych. Nauczyciel zapowiada przeprowadzenie 

kartkówki.  

 

4. Uczeń może być nieprzygotowany trzy razy w półroczu.  

• Nieprzygotowanie zgłasza na początku lekcji. 

• Nauczyciel odnotowuje ten fakt  wpisem „np.” w dzienniku.  

• Czwarte i każde następne nieprzygotowanie upoważnia nauczyciela do wstawienia      

punktów ujemnych z zachowania (-5). Nieprzygotowanie obejmuje: brak zadania, brak 

przygotowania do lekcji, brak przyborów, zeszytu przedmiotowego.   

• W przypadku niezgłoszenia nieprzygotowania nauczyciel odnotowuje braki w 

UWAGACH, przyznając za to -5 punktów do oceny z zachowania lub wpisując znak 

minus „-„ 

• Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i kartkówek. 

5. Nauczyciel podczas pracy z uczniem na lekcji może korzystać ze znaków „+” oraz „-„ 

przyjmując, że 6 plusów = ocena celująca, 6 „-„ ocena niedostateczna. Plusy i minusy podczas 

oceniania znoszą się wzajemnie. 

6. Niewywiązanie się z zadanych prac jest odnotowane wpisem BRAK w dzienniku. Zaległości 

należy uzupełnić w terminie do dwóch tygodni. 

7. Uczeń ma prawo poprawy każdej oceny.  Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w formie i 

terminie ustalonym z nauczycielem. Uczeń poprawia ocenę tylko raz i jest ona ostateczna. 

8. Oceny bieżące otrzymane podczas nauki, przypisane są do następujących kategorii oceny 

ważonej  
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- praca klasowa/ sprawdzian/ inne – 3  

- kartkówka, praca projektowa, aktywność, szczególne osiągnięcia – 2  

- odpowiedź, zadanie domowe, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe, inne - 1  

9. Ocena śródroczna i roczna nie  jest wystawiana przez nauczyciela tylko z uwzględnieniem 

średniej ważonej ocen, ale także na podstawie oceny nauczyciela o poziomie opanowania 

zagadnień i umiejętności wymaganych na danym etapie edukacyjnym, w oparciu o 

całokształt pracy ucznia, w tym szczególnie aktywność na lekcjach oraz przygotowanie do 

lekcji. 

10. Na pierwszych zajęciach po powrocie ucznia do szkoły po usprawiedliwionej nieobecności, 

trwającej co najmniej piec kolejnych dni roboczych nauczyciel nie wymaga od ucznia 

przygotowania do lekcji . 

11. W przypadku notorycznego i celowego unikania przez ucznia zapowiedzianych prac 

klasowych, nauczyciel ma prawo zlecić uczniowi pisanie pracy w terminie wybranym przez 

siebie, bez porozumienia z uczniem. 

12. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są własnością ucznia i musza być 

przechowywane w teczce uczniowskiej do końca  danego roku szkolnego. 

13. Rodzice mogą otrzymać informacje o postępach dziecka w nauce oraz uzyskać omówienie 

pracy dziecka podczas wyznaczonych godzin „konsultacji z nauczycielem”. Rodzice na 

umówione spotkanie przynoszą prace pisemną swojego dziecka, którą pragną przedyskutować 

z nauczycielem. 

 

 


