
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – MATEMATYKA 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie Szkoły. 

2. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń  

z matematyki, w przypadku nieobecności powinien uzupełnić brakujące notatki z lekcji  

i brakujące zadania w zeszycie ćwiczeń. 

3. Zadania klasowe (sprawdziany z dużej partii materiału) są obowiązkowe. Są zapowiadane z 

co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest ich zakres. 

4. Uczeń nieobecny na zadaniu klasowym z przyczyn usprawiedliwionych musi ją napisać w 

czasie nie przekraczającym 2 tygodnie od powrotu do szkoły lub terminie uzgodnionym z 

nauczycielem. 

5. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie pisał zadania klasowego ma obowiązek 

zaliczyć daną partię materiału na najbliższych zajęciach edukacyjnych w formie ustalonej 

przez nauczyciela. 

6. Każdą zadanie klasowe można poprawić według zasad określonych w Statucie Szkoły. 

Poprawa jest dobrowolna. Uczeń poprawia daną zadanie klasowe tylko jeden raz. 

7. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie. 

8. Zadania klasowe i kartkówki są punktowane, a punkty przeliczone są na stopnie według 

skali zapisanej w Statucie Szkoły.  

9. Praca domowa jest obowiązkowa i sprawdzana w różnej formie. 

10. Ocenianie aktywności ucznia na lekcji:  

a) aktywność ucznia na lekcji oceniana jest za pomocą plusów według skali: 

4 plusy – ocena bdb, 3 plusy – ocena db, 2 plusy – ocena dst, 1 plus – ocena dop. 

b) aktywność ucznia na zajęciach koła matematycznego może być oceniona na stopień 

celujący, gdy uczeń uzyska na przykład 5 plusów lub przedstawi samodzielnie rozwiązanie 

zadnia czy problemu matematycznego o podwyższonym stopniu trudności. 

11. Uczeń ma prawo w ciągu każdego półrocza zgłosić 2 razy nieprzygotowanie do lekcji  

i 4 razy brak zadania domowego. 

12. Niesamodzielna praca pisemna lub odpowiedź ustna ucznia powoduje obniżenie oceny. 

13. Ocenę roczną ustala nauczyciel biorąc pod uwagę ocenę za I okres oraz stopień przyrostu 

wiedzy w II okresie. 

14. Ocenę celującą roczną lub śródroczną otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymogi na 

ocenę bardzo dobą i wykazał się w ciągu semestru umiejętnościami znacznie 

wykraczającymi poza program nauczania matematyki w danej klasie lub osiąga sukcesy w 

konkursach matematycznych. 

15. Ocena klasyfikacyjna wynika z ocen cząstkowych, w których decydującą rolę odgrywają 

oceny z zadań klasowych, kartkówek, odpowiedzi ustnych. 

16. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

17. Sprawdzone i ocenione oryginały prac pisemnych (sprawdziany, prace klasowe, zadania 

klasowe) z dużej partii materiału otrzymuje uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie). 

Uczeń potwierdza odbiór ocenionej pracy na liście odbioru sprawdzianów. 

 


