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Przedmiotowy system oceniania z matematyki. 

I OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI  

 

OCENA CELUJĄCA  

Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza 

obowiązujący program nauczania oraz: 

 Pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania; 

 Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach 

matematycznych  

 Samodzielnie posługuje się wiedzą do celów praktycznych i 

teoretycznych; 

 Samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania; 

 Jego wypowiedzi mają przemyślana konstrukcje, cechuje je poprawny 

styl i posługuje się terminologią naukową; 

OCENA BARDZO DOBRA  

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości 

przewidywany programem nauczania w danej klasie oraz potrafi: 

 Sprawnie rachować;  

 Samodzielnie rozwiązywać zadania; 

 Wykazuje się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętności ich 

zastosowania w zadaniach; 

 Korzystać z literatury popularnonaukowej  podręcznika i innych 

materiałów dydaktycznych oraz oceniać ich wiarygodności; 

 Posługiwania się poprawnym językiem matematycznym, jego 

wypowiedzi cechuje poprawny styl; 

 Samodzielnie zdobywać wiedzę; 

 Przeprowadzać rozmaite rozumowania dedukcyjne. 



 

OCENA DOBRA 

Ocenę te 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; 

 Przeprowadzać proste rozumowania dedukcyjne; 

OCENA DOSTATECZNA  

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

przewidziane podstawą programową, co pozwala mu 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; 

 Używanie terminologii z języka potocznego. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA  

Ocenę te otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że potrafi: 

 Samodzielnie lub przy pomocy 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 wyrażeń ); 

 W wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne i językowe. 

 



 

OCENA NIEDOSTATECZNA  

Ocenę te otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i 

umiejętności wynikającymi z programu nauczania oraz: 

 Nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów i 

twierdzeń; 

 Popełnia rażące błędy w rachunkach; 

 Nie potrafi ( nawet przy pomocy nauczyciela, który zadaje mu pytania 

pomocnicze) wykonywać najprostszych ćwiczeń i zadań; 

 Nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy, w celu uzupełnienia 

braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności; 

 W wypowiedziach popełnia rażące błędy merytoryczne i językowe, styl 

jego wypowiedzi jest nieporadny, wykazuje duże trudności w 

posługiwaniu się językiem matematycznym. 

 

II METODY KANTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

OCENIE PODLEGAJA  

 Prace kontrolne podsumowujące działy programowe- zapowiadane z 

tygodniowym wyprzedzeniem, przynajmniej jedna prace w semestrze. 

Prace klasowe mogą zawierać dodatkowe pytania (zadania) na ocenę 

celującą; 

 Krótkie sprawdziany (kartkówki) – mogą być zapowiedziane lub nie z 2-3 

ostatnich lekcji;  

 Praca ucznia na lekcji – wypowiedź ustna, aktywność zaangażowanie 

ucznia; 

 Prace domowe; 

 Prace dodatkowe ( schematy, plansze, wykresy, referaty i inne ). 

 

 

 

 



W przypadku sprawdzianów pisemnych i kartkówek przyjmuje się 

ocenę punktową: 

Od 100% do 90% - ocena bardzo dobra 

Od 89% do 70% - ocena dobra  

Od 69% - 50% - ocena dostateczna  

Od 49% - 36% - ocena dopuszczająca  

Od 35% - 0% - ocena niedostateczna  

 

Ocenę celującą otrzyma uczeń w przypadku, gdy osiągnie 100% punktów i 

rozwiążę zadania dodatkowe. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace w terminie 

2 tygodni. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę. Do dziennika obok oceny 

uzyskanej wpisuje się ocenę poprawioną. Wystawianie oceny semestralnej lub 

końcowej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większa 

wagę maja oceny z prac klasowych i sprawdzianów, w drugiej kolejności 

kartkówki i odpowiedzi ustne. Pozostałe oceny są wspomagające. 

 

III WARUNKI I TRYB POPRAWINIA OCEN  

Oceny niedostateczne z pracy klasowej należy poprawić w ciągu 2 tygodni po 

oddaniu pracy.  

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej za brak zadania domowego – 

uczeń uzupełnia brak i otrzymuje zadania dodatkowe, które rozwiązuje na 

następna lekcje na ocenę.  

Oceny niedostateczne z kartkówek i sprawdzianów można poprawić w 

ustalonym terminie przez nauczyciela po zajęciach lekcyjnych. 

 

 

 

 

 

Ika
Pisanie
W przypadkach granicznych możliwe są oceny z plusem lub z minusem.



IV USTALENIA DODATKOWE  

 

 Uczeń może zgłosić przed lekcja nieprzygotowania do lekcji  1-2 ( w 

zależności od ilości godzin w tygodniu ) w ciągu semestru ( nie dotyczy to 

zapowiedzianych sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych ) 

 Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego z 

matematyki, posiadania podręcznika i przynoszenia na lekcje; 

 Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. W przypadku nieobecności 

z przyczyn losowych na pracy klasowej lub sprawdzianie nauczyciel 

wyznacza dodatkowy termin sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od oddania 

sprawdzianu. Nieobecność w obu terminach jest równoznaczna z 

otrzymaniem oceny niedostatecznej; 

 Nieobecność na sprawdzianie wynikająca z celowego unikania go przez 

ucznia jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej  

 Uczeń na podstawie ocen cząstkowych otrzymuje ocenę semestralną i 

roczną. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych 

ocen cząstkowych z obszarów objętych sprawdzaniem wiadomości i 

umiejętności ( poprawienie na ocenę pozytywną połowy sprawdzianów 

w zależności od ilości pisanych) 

 Uczeń zagrożony ocena niedostateczną z matematyki na I semestr ( lub 

koniec roku ) może ją poprawić nie później niż na tydzień przed 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela, bądź w terminie ustalonym wspólnie z uczniem. Nie ma 

możliwości poprawiania oceny po terminie wyjątek może stanowić 

nieszczęśliwe zdarzenie losowe. 

 W przypadku  uzyskania oceny niedostatecznej na I semestr uczeń jest 

zobowiązany zaliczyć przerobiony materiał nauczania. Zaliczenie powinno 

odbyć się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

 Ocena za I semestr jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny 

końcoworocznej; 

 Uczeń nie może otrzymać oceny pozytywnej na koniec roku szkolnego, 

jeżeli  nie poprawił w terminie oceny niedostatecznej z I semestru. 

Wyjątek może stanowić sytuacja, kiedy widoczna jest zdecydowana 

poprawa w II semestrze ( uczeń uczęszcza na zajęcia lekcyjne, aktywnie w 

nich uczestniczy na miarę swoich możliwości, pisze prace klasowe i 

kartkówki, odrabia zadania domowe oraz systematycznie poprawia 

otrzymane oceny niedostateczne ). 



 Stopień ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu. Stopień ustalony 

przez nauczyciela nie może być uchylony ani zmieniony decyzja 

administracyjna. Stopnie nie być średnia arytmetyczna stopnie 

cząstkowych.  

Nauczyciel matematyki:  

Irena Szymczak  

 

 

 

 

 

 

 




