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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z MATEMATYKI 

dla Technikum  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze 

 
Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne z: 

  

1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. Nr 83, 

poz.562, z późniejszymi zmianami). 

2. Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Twardogórze.. 

I   JAWNOŚĆ OCENIANIA 

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. 

2. Nauczyciel zawiera z uczniem rodzaj umowy opisując, jakie wiadomości, czynności        

i umiejętności będą od ucznia wymagane na określony stopień szkolny. 

3. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych. 

4. Oceny są jawne – zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. 

5. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń (jak i jego rodzic – w razie życzenia) 

otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. 

6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę. 

 

 II   OCENIANIE 

Bieżące ocenianie dotyczy wystawiania ocen cząstkowych za: 

1. Odpowiedź ustna – obejmuje trzy ostatnie tematy, bez zapowiedzi i nie przewiduje się 

poprawiania oceny. 

2. Kartkówka – obejmuje trzy ostatnie tematy, bez zapowiedzi i trwa do 15 min. 

3. Sprawdzian – obejmuje materiał z przerobionego działu, zapowiadany co najmniej 

tydzień przed ustalonym terminem, trwa 45 min, uczeń ma możliwość jednorazowej 

poprawy oceny niedostatecznej (dopuszczającej po ustaleniu z nauczycielem) zgodnie     

z zasadami określonymi w „Wewnątrzszkolnych zasadach oceniania, klasyfikowania          

i promowania uczniów”.  

4. Aktywność na lekcji – polega na systematycznym i aktywnym uczestniczeniu w lekcji, 

pięciokrotne odnotowanie aktywności daje możliwość uzyskania cząstkowej oceny 

bardzo dobrej. 

5. Przygotowanie do lekcji - posiadanie i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 

posiadanie podręcznika, odrabianie pracy domowej, znajomość aktualnie realizowanego 

materiału - brak lub nie realizowanie któregokolwiek z powyższych elementów jest 

jednoznaczne z nie przegotowaniem się do lekcji. Uczeń może zgłosić brak 
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przygotowania do lekcji 2 razy w semestrze, a zaistniałe braki musi uzupełnić na 

następne zajęcia.  

6. Obecność na lekcjach - uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może być 

niesklasyfikowany. 

7. Wzbogacanie o różne plansze, wykresy pracowni matematycznej (praca wykonana przez 

ucznia) 

Ocenianie i poprawa prac pisemnych. 

 Sprawdziany godzinne zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

 W dniu zapowiedzi sprawdzianu uczniowie są informowani o zakresie obowiązującego 

        materiału, sprawdzanych umiejętnościach oraz formie pracy. 

   Prace pisemne są obowiązkowe. 

 W razie usprawiedliwionej nieobecności uczeń zobowiązany jest zgłosić się do 

nauczyciela celem ustalenia czasu i formy zaliczenia sprawdzianu. Sprawdzian  należy 

zaliczyć w terminie 2 tygodni, w przeciwnym wypadku uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną (dodatkowy termin ustalany jest najczęściej po obowiązkowych zajęciach 

lekcyjnych). 

 W przypadku ucieczki lub nieobecności nieusprawiedliwionej na sprawdzianie uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Uczeń ma prawo do poprawy stopnia niedostatecznego ze sprawdzianu w terminie             

i formie ustalonej przez nauczyciela. 

 Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, sprawdzianów, kartkówek i innych 

form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi 

podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej. 

 Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić i oddać ocenione prace w ciągu dwóch tygodni.  

 

Kryteria ocen z prac pisemnych: 

 

 bardzo dobry – uzyskanie powyżej 88% możliwych do uzyskania punktów; 

 dobry - uzyskanie 75 – 88% możliwych do uzyskania punktów; 

 dostateczny - uzyskanie 60 – 74% możliwych do uzyskania punktów; 

 dopuszczający - uzyskanie 40 – 59% możliwych do uzyskania punktów; 

 niedostateczny - uzyskanie 0 – 39% możliwych do uzyskania punktów; 

Stopień celujący uczeń otrzymuje, gdy spełnia kryteria na ocenę bardzo dobry,                         

a jednocześnie potrafi rozwiązać zadania wykraczające poza program nauczania. 

 

Ocena końcowa (śródroczna i roczna): 

 Ocena śródroczna jest ustalana w oparciu o oceny cząstkowe ucznia. 

 Ocena roczna jest ustalana w oparciu o wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez 

ucznia w ciągu roku. 
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  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych. 

 Znaczący wpływ na ocenę śródroczną i roczną mają oceny z prac pisemnych. 

 W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na pierwszy semestr uczeń 

zobowiązany jest poprawić tę ocenę w terminie i formie ustalonej z nauczycielem. 

 Niepoprawienie semestralnej oceny niedostatecznej skutkuje oceną niedostateczną na 

koniec roku szkolnego. 

Na miesiąc przed Radą Klasyfikacyjną uczeń zostaje poinformowany o przewidywanej ocenie 

semestralnej (rocznej). 

W przypadku promocji z oceną niedostateczną z matematyki na koniec roku szkolnego, do 

klasy programowo wyższej uczeń zobowiązany jest do nadrobienia zaległości. Sprawdzanie, 

czy uczeń nadrobił zaległości będzie się odbywać w formie i w terminach uzgodnionych 

 z nauczycielem. 

 

III   OGÓLNE KRYTERIA OCEN: 

Ocena niedostateczna 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności 

wynikających z programu nauczania oraz: 

 nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów i twierdzeń; 

 popełnia rażące błędy w rachunkach i przedstawianym rozwiązaniu zadania; 

 nie potrafi (nawet przy pomocy nauczyciela, który zadaje dodatkowe pytania 

pomocnicze) wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań; 

 nie potrafi odtworzyć rozwiązania zadania typowego zadania (o niewielkim stopniu 

trudności); 

 nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia 

podstawowej wiedzy i umiejętności; 

 wykazuje jedynie pozorną chęć poprawy cząstkowych ocen niedostatecznych. 

Ocena dopuszczająca 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą 

programową w takim zakresie, że potrafi: 

 samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonywać ćwiczenia i zadania o 

niewielkim stopniu trudności; 

 wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć oraz algorytmów; 

 operować najprostszymi obiektami abstrakcyjnymi (liczbami, zbiorami, zmiennymi i 

zbudowanymi z nich wyrażeniami) 

 wykazuje "czynną" chęć poprawy cząstkowych ocen niedostatecznych. 

Ocena dostateczna 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą 

programową co pozwala jemu na: 

 wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i algorytmów; 

 stosowanie poznanych wzorów i twierdzeń w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń           

i zadań; 

 wykonywanie prostych obliczeń i przekształceń matematycznych. 
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Ocena dobra 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą 

programową oraz wybrane elementy programu nauczania, a także potrafi: 

 samodzielnie rozwiązywać typowe zadania; 

 wykazać się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i twierdzeń oraz 

algorytmów; 

 posługiwać się językiem matematycznym, który może zawierać jedynie nieliczne 

błędy i potknięcia; 

 sprawnie rachować; 

 przeprowadzić proste rozumowania dedukcyjne. 

Ocena bardzo dobra 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności 

przewidziany programem nauczania oraz potrafi: 

 sprawnie rachować; 

 samodzielnie rozwiązywać zadania o różnym stopniu trudności; 

 wykazać się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania     

w zadaniach; 

 posługiwać się poprawnym językiem matematycznym; 

 samodzielnie zdobywać wiedzę 

 przeprowadzać rozmaite rozumowania dedukcyjne. 

Ocena celująca 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program 

nauczania, a ponadto spełniający co najmniej dwa z podpunktów: 

 twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; 

 pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania; 

 bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych. 

IV  OBNIŻANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno                 

– pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne         

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom.  

 

                                                        

                    p. Ewa Stefanowicz 


