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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI 

 

obowiązują od 1 września 2022r. 

 

 

FORMY I KRYTERIA OCENY SPRAWDZANIA WIEDZY UCZNIA  

 

1. Ocenianiu podlegają formy takie jak: 

a. sprawdzian pisemny 

b. odpowiedź 

c. kartkówka (w klasach czwartych mogą być obowiązkowe cotygodniowe kartkówki 

powtórzeniowe)  

d. aktywność (praca na lekcji, praca w grupach, projekt itp.) 

e. praca domowa 

f. sprawdzian dyrektorski (jeżeli w danym roku szkolnym badanym przedmiotem jest 

matematyka) 

g. sprawdzian typu maturalnego 

 

2. Poszczególne oceny cząstkowe mają swoją wagę: 

a. sprawdziany: 3 

b. kartkówki: 1 lub 2 

c. inne formy (praca domowa, referat, aktywność i tym podobne): 1 

d. sprawdzian dyrektorski: 3 

e. sprawdzian typu maturalnego: 3 

 

3. Na lekcjach matematyki realizowanych w oddziałach dwujęzycznych obowiązuje punktowy system 

oceniania. W systemie tym zamiast standardowych ocen cząstkowych wpisuje się do dziennika 

elektronicznego Librus uzyskaną przez ucznia liczbę punktów z danej pracy. Na koniec półrocza I i II 

obliczana jest średnia punktów liczona jako stosunek sumy punktów uzyskanych przez ucznia do 

sumy punktów możliwych do zdobycia. Ocena roczna liczona jest jako stosunek sumy wszystkich 

punktów uzyskanych przez ucznia w ciągu roku szkolnego do sumy wszystkich punktów możliwych 

do zdobycia. Punkty przeliczane są na standardową ocenę według następującej skali:  

celujący –od 95%  

bardzo dobry – od 90% 

dobry – od 75%  

dostateczny – od 60%  

dopuszczający – od 45%  

 

4. Praca klasowa powinna być zapowiedziana i zapisana w dzienniku Librus  przynajmniej  

z tygodniowym wyprzedzeniem. 

 

5. Sprawdzian dyrektorski i sprawdzian umiejętności maturalnych są zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem, jednak nie liczą się do liczby sprawdzianów w tygodniu. 

 

6. Odpowiedzi ustne i kartkówki nie muszą być zapowiadane.  

 

7. Zapowiedź pracy klasowej powinna zawierać dokładny termin oraz zakres wiadomości. 

 

8. Jeżeli na prośbę uczniów (lub z przyczyn losowych) sprawdzian jest przełożony na inny niż 

pierwotnie ustalony termin to ww. sprawdzian może być jako czwarty w danym tygodniu. 
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9. Kartkówka i odpowiedź ustna obejmują zakres 3 ostatnich lekcji. Uczeń jest jednak zobowiązany 

znać elementarne zagadnienia z wcześniejszego materiału, niezbędne do efektywnej pracy na lekcji. 

Formy te mogą też obejmować zakres materiału zadany do przypomnienia. 

 

10. Kartkówki i odpowiedzi będą się odbywały w zależności od potrzeb (konieczność przypomnienia lub 

sprawdzenia wiedzy). 

 

11. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w półroczu,  w międzyoddziałowej 

grupie realizującej program na poziomie rozszerzonym –  również dwa w półroczu. Prawo zgłoszenia 

nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych powtórzeń (w tym kartkówek) i sprawdzianów.  

 

 

ZASADY USTALENIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ ORAZ KOŃCOWOROCZNEJ 

 

1. Ocenę śródroczną oraz końcoworoczną dla ucznia realizującego w grupie międzyoddziałowej 

program rozszerzony ustala nauczyciel prowadzący zajęcia na poziomie podstawowym, 

uwzględniając oceny cząstkowe wystawione na zajęciach z poziomu rozszerzonego i stosując 

omówione wcześniej zasady. 

 

2. Ocena śródroczna/końcoworoczna jest oparta na ocenach cząstkowych uzyskanych w ciągu I 

półrocza/całego roku szkolnego. Ocena końcoworoczna jest średnią ważoną ocen z całego roku. 

 

 

 


