
PRZEDMIOTOWE  ZASADY OCENIANIA  Z  MATEMATYKI

I. Ogólne zasady oceniania uczniów:
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia 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.
2. Nauczyciel:

● informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym
zakresie;

● udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
● motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce;
● dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych

uzdolnieniach ucznia.
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej
(jeżeli rodzic /prawny opiekun ucznia uzna uzasadnienie ustne za niewystarczające, może
złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły o sporządzenie przez nauczyciela pisemnego
uzasadnienia oceny).
5. Na wniosek rodziców/opiekunów ucznia, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne
są udostępniane do wglądu podczas zebrań.

II. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

1. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie
wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu.

● Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu.
● Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym

wyprzedzeniem.
● Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy.
● Każdą pracę klasową poprzedza lekcja (lub dwie lekcje) powtórzeniowa, podczas

której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego
działu.

● Nauczyciel uzasadniania ustnie oceny z pracy klasowej oraz podaje kryteria
wystawiania ocen.

● Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich
poziomach wymagań edukacyjnych – od koniecznego do wykraczającego.

● Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu
prac.

2. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie
wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego trzech ostatnich jednostek
lekcyjnych. Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie
programowym kartkówki.
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3. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu.
● Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę zgodność wypowiedzi z

postawionym pytaniem, prawidłowe posługiwanie się pojęciami, zawartość
merytoryczną wypowiedzi i sposób formułowania wypowiedzi.

4. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania
wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

● Pracę domową uczeń wykonuje w formie zleconej przez nauczyciela. Błędnie
wykonana praca domowa nie może być oceniona negatywnie.

● Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę następujące
elementy rozwiązania: metoda, wykonanie, wynik, estetyka i czytelność, wkład pracy
własnej ucznia.

5. Praca w grupach
● Kryteria oceny pracy w grupach: organizacja grupy (akceptowanie powierzonych ról

członkom grupy, udział w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów), organizacja
pracy w grupie (planowanie wspólnych działań, współudział w podejmowaniu decyzji,
przyjmowanie odpowiedzialności za pracę), komunikacja w grupie (udział w dyskusji,
słuchanie innych, zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi, uzasadnianie swojego
stanowiska), prezentowanie rezultatów pracy grupy przez ucznia.

6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane za pomocą plusów i minusów.
● Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie pracy na lekcji,

prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji
przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji.

● Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak
przyrządów, zeszytu, zeszytu ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji.

● Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny: 5 plusów ocena bardzo dobra, 5
minusów ocena niedostateczna.

7. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas
lekcji.

● Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę: wartość merytoryczną, dokładność
wykonania polecenia, staranność i estetykę, w wypadku pracy w grupie stopień
zaangażowania w wykonanie ćwiczenia.

8. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów,
przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy naukowych, referatu, prezentacji.

● Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: wartość merytoryczną
pracy, estetykę wykonania, wkład pracy ucznia, sposób prezentacji, oryginalność i
pomysłowość pracy.

9. Projekt edukacyjny
● Projekty edukacyjne oceniane są wg następujących kryteriów: zrozumienie zadań,

zaplanowanie rozwiązań (oryginalność), realizacja rozwiązań, prezentacja
otrzymanych wyników, zaangażowanie podczas pracy w grupie, zastosowanie
posiadanej wiedzy przedmiotowej.

10. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych,
szkolnych i międzyszkolnych, zgodnie z zasadą:
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● Uczestnictwo w konkursie szkolnym - ocena celująca  z wagą 1;
● Laureaci konkursów szkolnych - ocena celująca z wagą 3;
● Laureaci konkursów na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim

–ocena celująca z wagą 5.

11. Prace pisemne uczniów (prace klasowe, kartkówki) ocenia się punktowo. Uzyskaną
liczbę punktów przelicza się na ocenę szkolną wg następującej skali:

Procent ogólnej liczby punktów Ocena
o100-98% celujący
97-91% bardzo dobry
71-90% dobry
51-70% dostateczny
31-50% dopuszczający
30 -0% niedostateczny

III. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

2. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień
opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie
wymienionych w punkcie II różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności.

3. Ocena roczna jest średnią z obu semestrów.
4. Oceny śródroczne i roczne nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, ponieważ

różna jest ich wartość (ciężar gatunkowy) - są średnią ważoną.
5. Sposób obliczania średniej ważonej: polega na traktowaniu poszczególnych ocen

jako wielokrotności ocen cząstkowych- szczegóły w Statucie Szkoły.

IV. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen
1. Prace klasowe i kartkówki są obowiązkowe.
2. Oceny z prac klasowych poprawiane są w terminie dwóch tygodni po omówieniu

sprawdzianu i wystawieniu ocen. Poprawa oceny odbywa się w terminie
wyznaczonym przez  nauczyciela, obie oceny są wpisane do dziennika.

3. W przypadku nieobecności, uczeń jest zobowiązany do napisania pracy klasowej w
terminie ustalonym przez nauczyciela.

4. Oceny z kartkówek nie poprawiamy, chyba, że w szczególnym przypadku nauczyciel
zdecyduje inaczej.

5. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej
regulują przepisy Statut Szkoły.
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V. Zasady oceniania ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych i o kształceniu
specjalnym.

1. W przygotowaniu prac klasowych/sprawdzianów bierze się pod uwagę:
● indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne ucznia uwzględniając

zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, innej poradni specjalistycznej oraz
wniosków zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rady pedagogicznej,

● zainteresowanie ucznia pojęciami matematycznymi oraz chęć i gotowość ich
zrozumienia,

● wcześniejsze osiągnięcia uczniów,
● poziom wiedzy podstawowych algorytmów działań, tabliczki mnożenia,
● poziom zdobytych umiejętności,
● zachowania świadczące o umiejętności zastosowania wiedzy z dziedziny matematyki

w codziennej praktyce.
2. Bieżące ocenianie obejmuje:
● odpowiedzi  ucznia,
● w formie pisemnej (praca klasowa, sprawdzian, kartkówka, uzupełnianie

niedokończonych zdań, wybór właściwej odpowiedzi, łączenie w pary),
● obserwację ucznia podczas  rozwiązywaniu problemu,
● umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce, w życiu codziennym.
3. Nauczyciel przeznacza większy limit czasowy (lub ogranicza liczbę zadań do

wykonania) na rozwiązywanie problemów matematycznych, zwłaszcza w trakcie prac
klasowych i sprawdzianów.

4. Podczas oceniania zadań praktycznych uwzględniana jest indywidualna możliwość
ucznia w tym zakresie.

5. Ocenianie bieżące i końcowe odbywa się w stopniach według obowiązującej w szkole
skali.

6. Prace pisemne uczniów (prace klasowe, kartkówki) ocenia się punktowo. Uzyskaną
liczbę punktów przelicza się na ocenę szkolną wg następującej skali zgodnej ze
Statutem Szkoły.

V. Wymagania na poszczególne oceny

1. Szczegółowy plan wynikowy nauczania jest dostępny u nauczyciela.
2. Ocena osiągnięć ucznia:
● Ocena celująca - otrzymuje ją uczeń, który w pełni opanował wiadomości

przewidziane programem nauczania matematyki w danej klasie, biegle posługuje się
zdobytymi wiadomościami, proponuje różnorodne (nietypowe) rozwiązania
zaistniałego problemu, samodzielnie jak również przy pomocy nauczyciela rozwija
własne zdolności.

● Ocena bardzo dobra - otrzymuje ją uczeń, który opanował materiał programowy z
matematyki w danej klasie na poziomie dopełniającym, jest aktywny na lekcji,
systematycznie odrabia prace domowe, sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą,
rozwiązuje zadania z treścią podając różne rozwiązania, potrafi samodzielnie
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przeanalizować nowe wiadomości (na podstawie podręcznika) i efekty rozumowania
przedstawić na forum klasy.

● Ocena dobra - otrzymuje ją uczeń, który poprawnie stosuje wiadomości zdobyte na
lekcji, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania tekstowe, systematycznie odrabia
zadania domowe, jest aktywny na lekcji.

● Ocena dostateczna - otrzymuje ją uczeń, który opanował wiadomości z matematyki w
danej klasie na poziomie podstawowym, niesystematycznie odrabia prace domowe,
posiada luki w wiadomościach w materiale bieżącym, nie zawsze bierze aktywny
udział w pracy na lekcji, rozwiązuje typowe zadania z poziomu podstawowego,
przynosi na lekcje potrzebne materiały.

● Ocena dopuszczająca - otrzymuje ją uczeń, który ma wyraźne braki w opanowaniu
materiału programowego, nie zawsze odrabia prace domowe, samodzielnie lub przy
pomocy nauczyciela rozwiązuje proste zadania rachunkowe z poziomu koniecznego.

● Ocena niedostateczna - otrzymuje ją uczeń, który nie opanował podstawowych
wiadomości, nie wykazuje zainteresowania na lekcji, nie odrabia prac domowych, nie
wykazuje chęci osiągnięcia podstawowej wiedzy na zajęciach wyrównawczych, nie
jest w stanie nawet z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań wymagających
elementarnych wiadomości z matematyki na poziomie danej klasy.

VI. Zasady oceniania podczas nauki zdalnej:
1. Równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.
2. Różnicowanie zajęć w każdym dniu.
3. Branie pod uwagę możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania

intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
4. Łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
5. Branie pod uwagę ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.
6. Zadawanie prac na ocenę nie więcej niż 2  na tydzień.
7. Skala ocen nie ulega zmianie. Waga ocenianych prac nie może wynieść więcej niż 2.
8. Termin odsyłania prac– w terminie podanym przez nauczyciela. Osobno ustala się

termin odsyłania prac dla uczniów z orzeczeniami lub dostosowuje się trudność zadań
do ucznia z orzeczeniem.

9. Oceny otrzymane podczas nauki zdalnej będą miały odzwierciedlenie w ocenie
rocznej, promowana jest rzetelna i systematyczna praca ucznia.
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