
Przedmiotowy system oceniania z matematyki 

 

1. Przyjmuje się skalę od 1 do 6 

2. „0” oznacza nieobecność na pracy pisemnej (pracy klasowej, sprawdzianie, 

kartkówce) lub brak oddania zadanej pracy w wyznaczonym terminie 

3. Ocena roczna/semestralna nie wynika ze średniej uzyskanych przez ucznia ocen. 

4. Uczeń otrzymuje oceny za: 

- waga 5 – praca klasowa, osiągnięcia uczniów w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych 

- waga 4 – sprawdzian,  

- waga 3 – sprawdzian ( obejmujący ostatnie trzy tematy), odpowiedź ustna 

- waga 2 – sprawdzian „Sesja z plusem”, kartkówka, aktywność zadania 

praktyczne, zadania dodatkowe, brak pracy na lekcji, karty pracy 

- waga 1 – ćwiczenia, zeszyt, praca w grupach, praca na lekcji, kartkówka ( z 

ostatniej lekcji) 

W przypadku nauki zdalnej przyjmuje się następujące wagi: 

- waga 3- praca klasowa zdalna 

- waga 1- praca zdalna ( kartkówki, zadania itd.) 

5. Praca klasowa jest obowiązkowa. Uczeń nieobecny na pracy klasowej otrzymuje 

„0” i pisze ją na najbliższej lekcji lub w terminie ustalonym z nauczycielem 

6. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej/sprawdzianu w ciągu 2 tygodni w 

terminie wskazanym przez nauczyciela. Jednocześnie jest zobligowany 

samodzielnie dopilnować terminu ewentualnej poprawy jeśli w wyznaczonym 

przez nauczyciela terminie był nieobecny. 

7. Uczeń obecny w szkole, który nie wykazuje chęci poprawy oceny lub „0” w 

wyznaczonym terminie (2 tygodnie od otrzymania oceny) nie ma możliwości 

poprawy w późniejszym terminie. 

8. Uczeń nieobecny jest zobowiązany do nadrobienia zaległości, przepisania lekcji, 

odrobienia zaległych prac domowych. 

9. Jeden raz w ciągu semestru uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie 

dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych). 

10. Za zgłoszony na początku lekcji brak zadania domowego uczeń otrzymuje „-„. 

Trzeci „-„ jest jednoznaczny z otrzymaniem oceny 1 za zadanie domowe. 

Niezgłoszenie braku zadania domowego – uczeń otrzymuje 1. 

11. Wymagania na poszczególne oceny: 

- ocenę celującą otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się wiadomościami w 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje zadania dodatkowe, osiąga sukcesy w konkursach i 

olimpiadach przedmiotowych 



- ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który sprawnie posługuje się 

wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, jest 

aktywny na lekcji 

- ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który poprawnie stosuje wiadomości i rozwiązuje 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne 

- ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który rozwiązuje typowe zadania o średnim 

stopniu trudności z niewielką pomocą nauczyciela 

- ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który rozwiązuje typowe zadania o 

niskim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela 

- ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawy 

programowej, a braki w wiadomościach uniemożliwiają czynienie postępów 

ocena Praca 

klasowa/sprawdzian 

Kartkówka/zadania itd 

6 98 – 100% 100% 

5 90 – 97% 90 – 99% 

4 75 – 89% 75 – 89% 

3 50 – 74% 50 – 74% 

2 30 – 49% 30 – 49% 

1 0 – 29% 0 – 29% 

 

Każdy nauczyciel może na początku roku szkolnego wprowadzić dodatkowe 

ustalenia zgodne z regulaminem szkolnym. 

 

 


