
 

Przedmiotowe Zasady Oceniania 

z matematyki w SP 91 im. Orląt Lwowskich. 

 
(System oceniania z matematyki jest zgodny ze wszystkimi zasadami zawartymi 

w Statucie Szkoły) 
 

1.Ocenie podlega wiedza i zaangażowanie ucznia. 
 

Wiedza będzie sprawdzana głównie w formie sprawdzianów, kartkówek  lub odpowiedzi ustnych. 

Praca to: systematyczne odrabianie zadań domowych, aktywność na lekcji, staranne prowadzenie 

notatek w zeszycie, udział w konkursach i zajęciach dodatkowych.  

 

2.Obowiązkiem ucznia na każdej lekcji jest: 
-  posiadać zeszyt, ćwiczenia (jeśli są wymagane), podręcznik (chyba, że jest na wyposażeniu 

szkoły albo nauczyciel zarządzi inaczej)  
-  mieć odrobione zadanie domowe, 
-  posiadać przybory do pisania, linijkę, ołówek, klej, 
-  posiadać sprzęt do geometrii lub inne materiały zapowiedziane przez nauczyciela. 
 

3. W przypadku nieobecności na lekcji, uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków. 

                                                                                                                                                                                       

4. Sprawdziany (prace klasowe) są obowiązkowe. W razie nieobecności ucznia nauczyciel 

wyznacza dodatkowy termin pisania pracy lub odpowiedzi ustnej. 

Statut Szkoły § 49.pkt.11 

Jeżeli uczeń z powodu nieobecności usprawiedliwionej nie pisał pracy klasowej,  

sprawdzianu, to na jego prośbę nauczyciel wyznacza dodatkowy termin sprawdzenia  

osiągnięć ucznia 

 

5. Kartkówka nie musi być zapowiedziana, obejmuje materiał z trzech ostatnich jednostek 

lekcyjnych, trwa 5-15 minut. Nauczyciel oddaje sprawdzone kartkówki w ciągu 5 dni roboczych.                         

Uczeń ma obowiązek wklejenia kartkówki do zeszytu od matematyki i poinformowania                   

rodzica o ocenie. Potwierdzeniem tego jest podpis rodzica pod kartkówką. 

Statut Szkoły § 49.pkt.12 

Kartkówka dotyczy najwyżej trzech ostatnich jednostek lekcyjnych i może być przez  

nauczyciela niezapowiedziana. 

Kartkówka dotycząca danej partii materiału, realizowana przez większą ilość jednostek  

lekcyjnych, musi być zapowiedziana 

 

6. Sprawdzian (praca klasowa) obejmuje większy zakres materiału. Będzie on 

zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. Datę sprawdzianu i jego zakres uczeń zapisuje 

w zeszycie przedmiotowym. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia go w ciągu 10 dni roboczych. 

Sprawdzony sprawdzian (pracę klasową) uczeń będzie mógł zobaczyć na lekcji, a rodzic na 

zebraniu lub konsultacjach. Pozostaje on w szkole jako dokument. 

Statut Szkoły § 49.pkt.13, pkt.4, pkt. 5. 

§ 49.pkt.13. Praca klasowa, sprawdzian obejmuje większy zakres materiału ujętego w podstawie 

programowej. 

§ 49.pkt.4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne 

oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego 

rodzicom. 

1)uczeń otrzymuje do wglądu pracę kontrolną podczas lekcji przeznaczonej na  

omówienie sprawdzianów. 



2)rodzice mają możliwość wglądu do pracy kontrolnej swojego dziecka podczas konsultacji lub na 

umówionym indywidualnie spotkaniu z nauczycielem przedmiotu (nie jest dozwolone 

fotografowanie pracy). 

§ 49.pkt.5. Nauczyciel zachowuje prace kontrolne do zakończenia roku szkolnego. 

 

8. Ocenę ze sprawdzianu można poprawić w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania w terminie 

wskazanym przez nauczyciela. W szczególnych przypadkach (np. z powodu choroby nauczyciela 

lub ucznia) nauczyciel może wyznaczyć inny termin. Sprawdzian (pracę klasową)  można 

poprawić tylko raz. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ma obowiązek jej        

poprawienia.   

Statut Szkoły § 49.pkt.10.  

Poprawa ocenionych prac może się odbyć na prośbę uczniów w terminie wskazanym przez 

nauczyciela, jednak nie później niż 2 tygodnie od otrzymania sprawdzonej i ocenionej pracy. 

1)uczeń powinien przystąpić do poprawy oceny niedostatecznej, 

2)uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu, 

3)uczeń może przystąpić do poprawy oceny z danego materiału tylko jednokrotnie. 

 

9. W zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków graficznych [ +/- ]   

Plus [+] - podniesienie oceny. Minus [−] - obniżenie oceny. 

                

10. Uczeń może otrzymać plusa za aktywność. (za krótkie zadanie, wypowiedzi itp.) 

Trzy plusy to ocena bardzo dobra. Za dwa dodatkowe plusy uczeń może otrzymać ocenę celującą. 

Za brak pracy na lekcji, udzielanie niepoprawnych odpowiedzi, brak czynnej pracy w grupach 

uczeń może otrzymać minusa. Trzy minusy to ocena niedostateczna.  

 

11. Niewykonanie pracy domowej lub nieprzygotowanie do zajęć będzie zarejestrowane                 

w zeszycie i w dzienniku skrótami: bz.- brak zadania lub np.- nieprzygotowanie.   

 Statut Szkoły § 49.pkt.14. 

14.Niewykonanie pracy domowej lub nieprzygotowanie do zajęć może zostać zarejestrowane w 

zeszycie i dzienniku skrótami: bz –brak zadania lub np. -nieprzygotowanie. 

 

12. Składową oceny śródrocznej lub końcowo rocznej jest ocena za systematyczność pracy.  

Na systematyczność pracy ma wpływ przygotowanie do lekcji, odrabianie zadań domowych..  

 

13. Uczeń ma obowiązek prowadzenia notatek w zeszycie przedmiotowym. Brak notatek w 

zeszycie, podanych podczas lekcji oznacza ocenę niedostateczną z aktywności. 

 

14. Prace o charakterze pisemnym są oceniane punktowo z uwzględnieniem następujących zasad: 

 

Procent maksymalnej 

liczby punktów 

Stopień z pracy 

pisemnej 

100 %  celujący 

 90% - 99% bardzo dobry 

 75% - 89% dobry 

 50% - 74% dostateczny 

 33% - 49% dopuszczający 

    0% - 32% niedostateczny 

 

 

 

 

 

 

 



15. Minimalne wymagania na poszczególne oceny przy klasyfikacji semestralnej : 

 

OCENA CELUJĄCA – otrzymuje ją uczeń, który opanował w pełni materiał podstawowy.  

Potrafi rozwiązywać nietypowe problemy, rozwija uzdolnienia. Bierze aktywny udział w 

konkursach matematycznych i osiąga sukcesy. Rozwiązuje w domu dodatkowe zadania. Pracuje 

systematycznie, wykonując zawsze powierzone zadania. 

 

OCENA BARDZO DOBRA – uczeń opanował w pełni materiał podstawy programowej 

matematyki w danej klasie. Jest aktywny na lekcjach. Sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą i 

umiejętnościami. Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy. Jest chętny do pracy. Z prac 

pisemnych otrzymuje oceny bardzo dobre. Wykonuje zawsze powierzone zadania. 

 

OCENA DOBRA – uczeń poprawnie wykorzystuje wiadomości i umiejętności, samodzielnie 

rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Pisze sprawdziany i kartkówki na co 

najmniej ocenę dobrą. Wykonuje powierzone zadania. 

  

OCENA DOSTATECZNA – uczeń opanował podstawowe wiadomości w zakresie 

umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu. Rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu 

trudności (czasem z pomocą nauczyciela).  Pisze sprawdziany i kartkówki na ocenę dostateczną.  

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA – uczeń opanował materiał w stopniu elementarnym. Rozwiązuje 

- często z pomocą nauczyciela - zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności. 

Pracuje na miarę swoich możliwości, rokuje nadzieję, że nadrobi braki.  

 

OCENA NIEDOSTATECZNA – uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w 

podstawie programowej, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy. Wspomagany 

przez nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań i problemów o niewielkim (elementarnym) 

poziomie trudności.  

 

16. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

17. Poprawa oceny przewidywanej na koniec semestru jest możliwa  zgodnie z zasadami 

zapisanymi w Statucie Szkoły.  

 

18. Nauczyciel zastrzega sobie prawo do indywidualizacji procesu oceniania ucznia.  

W szczególnych przypadkach nauczyciel uwzględnia wskazówki pedagoga i psychologa 

szkolnego oraz zalecenia dotyczące wymagań edukacyjnych określone w opinii Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej. 

 

                                                               Opracowały: 

                                                                                                          Elżbieta Starnowska 

Irena Mazurkiewicz 

Beata Kobrzyńska 
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