
Przedmiotowy system oceniania 

Przedmiot:  Matematyka 

1. Cel oceniania 
Ocenianie przedmiotowe ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomoc 
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga 
poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.  
 

2. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 
a) Sprawdzian – forma pisemna (ok.45 min), obejmuje wiadomości i 

umiejętności z jednego działu programowego, jest zapowiedziany z co 
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, przeprowadzany w terminie 
ustalonym z uczniami, jest obowiązkowy – jeżeli z przyczyn losowych 
uczeń nie może pisać sprawdzianu w terminie ustalonym dla klasy 
powinien uczynić to w terminie do 2 tygodni po przybyciu do szkoły (jeżeli 
uczeń nie wywiąże się z tego obowiązku nauczyciel  wpisuje ocenę 
niedostateczną). 

b) Kartkówka – zapowiedziana lub nie zapowiedziana praca pisemna, 
ok. 15 minutowa, obejmująca materiał 1-3 lekcji, jest obowiązkowa – jeżeli 
z przyczyn losowych uczeń nie może pisać kartkówki w terminie ustalonym 
dla klasy powinien uczynić to w terminie do 2 tygodni po przybyciu do 
szkoły (jeżeli uczeń nie wywiąże się z tego obowiązku nauczyciel  wpisuje 
ocenę niedostateczną). 

c) Odpowiedź ustna 
d) Zadanie domowe 
e) Praca samodzielna na lekcji 
f) Praca w grupie 
g) Aktywność na zajęciach – mogą być stosowane plusy z aktywności ( 5 

plusów to ocena bardzo dobra) 
h) Matury próbne ( wynik podany w procentach – tylko jako informacja) 
i) Przygotowanie do lekcji. 
 

3. Ocenie podlegają także podejmowane dobrowolnie przez uczniów formy 
aktywności: 
a) Udział w konkursach  i olimpiadach przedmiotowych 
b) Zadania ponadprogramowe związane z przedmiotem 
 

4. Prace pisemne takie jak : sprawdziany i kartkówki oceniane są wg 
następującej skali ( w zależności od stopnia spełnienia wymagań 
edukacyjnych): 
100% – ocena celująca 
90%-99%   - bardzo dobry 
75%-89%     - dobry 
60%-74%     - dostateczny 
40%-59%     - dopuszczający 
poniżej 40%  -  niedostateczny 

5. W ocenianiu bieżącym mogą być stosowane  przy stopniu cyfrowym „+” i „-‘’. 

6. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia, wkład 
pracy i zaangażowanie oraz orzeczenie z poradni. 

 
7. Każda praca pisemna jest oceniana w ciągu 2 tygodni ( z wyłączeniem 

dłuższej przerwy w roku szkolnym np.: ferie, święta). 



 

8. Sprawdziany, kartkówki i inne prace pisemne po ocenianiu są omawiane przez 
nauczyciela, podane są prawidłowe odpowiedzi, uczniowie zapoznają się z 
pracą. Prace pisemne nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. Na 
prośbę rodziców ( prawnych opiekunów )pisemne prace ucznia są im 
udostępnione do wglądu w czasie konsultacji z nauczycielem. 

 
9. Uczeń ma prawo skorzystania z możliwości nie przygotowania się do lekcji 

(np.) raz w semestrze ( klasy IV w II semestrze 2 razy) oraz braku zadania 
domowego „bz” raz w semestrze w przypadku 2 godzin tygodniowo i 2 razy 
„bz” – 3 godziny tygodniowo. 

 
 
10. Uczeń ma prawo skorzystania ze szczęśliwego numerku na zasadach 

obowiązujących w szkole. 
 
11. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy pisemnej w ciągu 

dwóch tygodni od daty otrzymania oceny. W przypadku poprawiania stawia się 
przy ocenie niedostatecznej ocenę pozytywną. Ostateczna ocena jest średnią 
z obu ocen. Natomiast w przypadku otrzymania ponownie oceny 
niedostatecznej  - oceny tej się nie wpisuje. 

 
 
12. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń ma prawo do zaliczenia 

pracy w ciągu dwóch tygodni od ustania nieobecności, a w przypadku 
nieobecności dłuższej niż miesiąc nauczyciel może określić inne formy 
zaliczenia pracy. 

 
13. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny wyższej od oceny niedostatecznej w 

formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. 
 

 
14. Poprawa oceny odbywa się na zajęciach dodatkowych. 
 
15. Formy przekazywania informacji zwrotnej: 
        - nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania na   
          początku roku szkolnego , 
        - wpisywanie ocen cząstkowych, śródrocznych i końcoworocznych w        
          elektronicznym dzienniku lekcyjnym ; 
        - nauczyciel motywuje uczniów do dalszej pracy; 
        - nauczyciel informuje uczniów na bieżąco o ich postępach w nauce. 
 
16. Ocena śródroczna i końcoworoczna jest wypadkową wszystkich ocen 

bieżących. Oceny uzyskane z prac pisemnych mają największy wpływ na 
wysokość oceny końcoworocznej i śródrocznej.  Z matematyki ustalono wagi: 

 

Sprawdzian -4 
Kartkówka – 3 
Odpowiedź – 2 
Aktywność na lekcji-1 
Zadanie domowe – 1 
Praca na lekcji – 1 
Przygotowanie do lekcji – 1 

 



 
Ocenę śródroczną i roczną uczeń otrzymuje po osiągnięciu wartości w 
następujących przedziałach: 
 

5,61 - 6,0 celujący 
4,61 - 5,5 bardzo dobry 
3,61 - 4,5 dobry 
2,61 - 3,5 dostateczny 
1,61 - 2,5 dopuszczający 
0 - 1,60 niedostateczny. 
 

17. Uczeń może się starać o uzyskanie wyższej niż przewidziana roczna ocena 
klasyfikacyjna. Nauczyciel wyraża zgodę na poprawianie oceny jeśli uczeń 
spełnia następujące warunki 
a) Systematycznie uczęszczał na zajęcia lekcyjne 
b) Korzystał z dodatkowej pomocy nauczyciela 
c) Poprawiał oceny niedostateczne ze  z prac pisemnych w ustalonym 

terminie 
d) Na bieżąco uzupełniał braki wynikające z nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych 
e) Uczeń klasy czwartej ma prawo, w celu podwyższenia oceny semestralnej, 

poprawiać prace wskazane przez nauczyciela, w ilości nie przekraczającej 
25% wszystkich prac z danego semestru. 

f)  Poprawianie oceny odbywa się w formie uzgodnionej z uczniem  
                ( pisemnej, ustnej). Zadania sprawdzające układa nauczyciel zgodnie z  
               wymaganiami edukacyjnymi na ocenę, o którą stara się uczeń. Zadania     
               obejmują materiał z całego roku 

18. O zagrażającej ocenie niedostatecznej uczeń i jego rodzice (opiekunowie 
prawni) informowani są na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. 

 
19. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną śródroczną, to musi nadrobić 

zaległości  w formie pisemnej. Pozytywną bądź negatywną ocenę wpisuje się 
jako cząstkową w kolejnym okresie oceniania z wagą 5.  

 
 
20.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych). 
 
21. Uczeń może korzystać z pomocy innych nauczycieli uczących tego przedmiotu 

na ogólnych zasadach przyjętych w szkole. 
 

 
22. Nauczyciel zastrzega sobie prawo konsultowania problemów dydaktycznych z 

zespołem przedmiotowym, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, 
dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną. 

 
23. W celu udzielenia pełnych wyjaśnień rodzicom uczniów nauczyciel może 

poprosić o udział w spotkaniu innego nauczyciela przedmiotu lub Dyrektora 
szkoły. 

 
 
24. Niniejszy system oceniania jest wywieszony na stałe w pracowniach 

matematycznych (i na szkolnej stronie www). 


