
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI 
1. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie i na bieżąco. Uczeń otrzyma co najmniej 10 ocen 

w półroczu. 

2. Ocenianie bieżące uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio 

wymagań i efektów kształcenia oraz kryteriów weryfikacji. 

3. Nauczyciel informuje uczniów o terminach sprawdzianów, prac klasowych, badań wyników nauczania, co najmniej na 7 dni przed 

terminem. Kartkówkę może przeprowadzić nauczyciel bez zapowiedzi (kartkówka dotyczy tylko 3 ostatnich lekcji i trwa 15 minut). 

4. Dopuszcza się możliwość jednokrotnej poprawy oceny tylko ze sprawdzianu (maksymalnie do 14 dni od daty wpisania oceny do 

dziennika elektronicznego; ocena z poprawy umieszczona jest w e - dzienniku obok pierwszej otrzymanej oceny i powinna być 

odpowiednio opisana). 

5. Uczniowie i ich rodzice otrzymują informację o ocenach najpóźniej w następujących terminach: z kartkówek do 7 dni; ze 

sprawdzianów do 14 dni. 

6. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnia arytmetyczną ocen cząstkowych. Na ocenę końcową mają wpływ wszystkie oceny 

cząstkowe uzyskane w różnych obszarach aktywności i formach sprawdzania wiadomości i umiejętności. Największa waga 

przywiązywana jest do ocen z prac pisemnych (sprawdzianów, kartkówek) oraz odpowiedzi ustnych. Pozostałe oceny pełnią rolę 

ocen wspierających. 

7. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja związana z ocenianiem ucznia udostępniana jest uczniowi i jego 

rodzicom do wglądu bez możliwości robienia zdjęć i kopii. 

8. Podczas oceny prac klasowych i sprawdzianów należy stosować jednolitą punktację w skali %: 
 

a. ocena celująca 100% - 98% punktów; 

b. ocena bardzo dobra 97%- 85% punktów; 

c. ocena dobra 84% - 70% punktów; 

d. ocena dostateczna 69% - 50% punktów; 

e. ocena dopuszczająca 49% - 30% punktów; 

f. ocena niedostateczna 29% - 0% punktów. 

9. Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć edukacyjnych (zgłosi nauczycielowi na początku zajęć) dwa razy w półroczu. Fakt ten 

nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym używając skrótu "np.". W dzienniku elektronicznym przy ocenianiu bieżącym 

dopuszcza się stosowanie znaku: "x" , który oznacza uczeń nie oddał pracy bądź nie pisał pracy pisemnej.. 

10. Uczeń nieobecny na zajęciach edukacyjnych jest zobowiązany do samodzielnego uzupełnienia zaległości na najbliższe zajęcia. W 

przypadku nieobecności usprawiedliwionej podczas sprawdzianu lub pracy klasowej uczeń zobowiązany jest do napisania go w ciągu 

dwóch tygodni od powrotu do szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia. 

Nieprzystąpienie do sprawdzianu wpływa na ocenę śródroczną i końcoworoczną. 

11. Oceny bieżące wyrażane są w stopniach (1 -6) . 

13. Nauczyciel ocenia rachunek pamięciowy na początku lekcji (poza lekcją zaplanowaną na pisanie sprawdzianu lub kartkówki).  

14. Na lekcjach matematyki oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów: 

v  Kształtowanie pojęć matematycznych (uczeń zna i rozumie podstawowe pojęcia i definicje), 

v   prowadzenie rozumowań oraz kształtowanie języka matematycznego (uczeń zna i stosuje twierdzenia opisujące własności 

poznawanych pojęć, posługuje się językiem matematyki i jej symboliką, korzysta z języka matematycznego w komunikowaniu się, 

potrafi wnioskować i uogólniać), 

v    poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł (uczeń umie korzystać z tekstów matematycznych, 

formułować treści z wykorzystaniem symboli, wykresu, tabeli, potrafi zaplanować i wykonać obliczenia z wykorzystaniem 

kalkulatora), 

v   stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych, 

v   stosowanie wiedzy przedmiotowej przy rozwiązywaniu zadań problemowych, 

v   aktywność dodatkowa, pozalekcyjna (konkursy, koła zainteresowań), 

v   praca w grupach, 

v   aktywność (kreatywność) na lekcji, 

v   samodzielna praca na lekcji. 


