
 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z MATEMATYKI  

 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania uwzględniają systemy i wartości określone w Zasadach  

    Wewnątrzszkolnego Oceniania uczniów.  
 

2. PZO obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności uczniów.  
 

3. Na lekcji oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:  

a) rozumienie pojęć i znajomość definicji,  

b) znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń,  

c) prowadzenie rozumowań – sposób prowadzenia rozumowań,  

d) rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod,  

e) posługiwanie się symboliką i językiem matematycznym odpowiednim do danego etapu 

    kształcenia,  

f) analizowanie tekstu matematycznego,  

g) stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów,  

h) prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach,  

i) aktywność na lekcji, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.  
 

4. Obowiązujące formy sprawdzania wiedzy (pisemne, ustne, praktyczne) oraz ich wagi:  

a) prace klasowe 1 lub 2 godzinne – waga 5  

b) sprawdziany wiadomości bieżących obejmujących więcej niż 3 jednostki tematyczne  

     – waga 4  

c) sprawdziany wiadomości bieżących obejmujących do 3 jednostek tematycznych - waga 3  

d) ustne samodzielne wypowiedzi (referaty) na bazie przygotowanego materiału - waga 2  

e) odpowiedzi kontrolne z materiału bieżącego – waga 3  

f) kontrola prac domowych – waga 2  

g) aktywność uczniów – waga 1  

h) realizacja pracy projektowej – waga 4  
 

5. Ocena prac pisemnych odbywać się będzie według skali punktowej przeliczanej na oceny 

według progów procentowych:  
 

0%   - 39% -  niedostateczny  

40% - 54% -  dopuszczający 

55% - 74% -  dostateczny  

75% - 89% -  dobry 

90% - 99% -  bardzo dobry 

100%         -  celujący 
 

6. Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy 

stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej.  
 

7. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny z pracy klasowej i zapowiedzianego sprawdzianu w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. W trakcie ustalania oceny śródrocznej i końcowej ważne są 

obydwie oceny – z pracy klasowej/sprawdzianu i z jej/jego poprawy, z jednakową wagą.  
 

8. Uczeń nie ma możliwości poprawienia oceny z materiału, który określa bieżące przygotowanie 

ucznia do lekcji, np. zadania domowe, odpowiedzi ustne, niezapowiedziane sprawdziany.  

 

9. Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub zapowiedzianym sprawdzianie, ma obowiązek napisać ją 

w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  
 

10. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić zgodnie ze wskazówkami nauczyciela zeszyt 

przedmiotowy.  
 



11. Aktywność na lekcji jest nagradzana oceną. Przez aktywność rozumiemy: częste zgłaszanie się 

ucznia na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie dodatkowych zadań w czasie 

lekcji lub w czasie wyznaczonym przez nauczyciela, aktywną pracę w grupach. 
 

12. Uczeń ma prawo zgłoszenia jednego nieprzygotowana (w każdym półroczu) bez ponoszenia 

jakichkolwiek konsekwencji. Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji. 

Nieprzygotowanie nie dotyczy prac klasowych, zapowiedzianych sprawdzianów, lekcji 

powtórzeniowych, za wyjątkiem spraw losowych uznanych przez nauczyciela. Przez 

„nieprzygotowanie się do lekcji” rozumiemy jedną z przyczyn: brak zeszytu, brak pracy domowej, 

brak gotowości do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Jeśli uczeń zgłosił 

„nieprzygotowanie do lekcji” a nauczyciel przeprowadził na lekcji niezapowiedziany sprawdzian, 

to uczeń ma prawo przystąpić do pisania pracy.  
 

13. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na I półrocze, ma obowiązek w ciągu 5 dni 

roboczych od ustalenia tej oceny, zgłosić się do nauczyciela w celu określenia terminu i formy 

poprawy tej oceny.  
 

14. Nieobecność ucznia na lekcji zobowiązuje go do uzupełnienia materiału we własnym zakresie.  
 

15. O możliwości korzystania z oryginalnego zestawu wzorów matematycznych na pracach 

klasowych i sprawdzianach decyduje nauczyciel. Dodatkowe notatki w tablicach matematycznych 

traktowane są w czasie sprawdzianu (pracy klasowej), jako niedopuszczalne materiały – praca 

ucznia zostaje tym samym rozliczona jako niesamodzielna.  
 

16. Ocena śródroczna lub końcowa może być podwyższona przez nauczyciela w przypadku, gdy 

uczeń osiągał znaczące sukcesy w konkursach matematycznych, olimpiadzie matematycznej lub 

inne sukcesy związane z przedmiotem.  
 

17. Uczeń, który będzie się starał o podwyższenie przewidywanej oceny śródrocznej powinien 

napisać sprawdzian z zakresu całego półrocza, a w przypadku oceny rocznej – z całego roku w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem.  
 

18. Nauczyciel dokonuje wystawienia oceny śródrocznej i rocznej uwzględniając oceny cząstkowe 

oraz zaangażowanie ucznia w naukę przedmiotu.  

 

19. Uczeń, który uzyskał warunkową promocję, ma obowiązek zdać materiał z klasy programowo 

niższej do grudniowej przerwy świątecznej bieżącego roku szkolnego. 

 


