
Zasady oceniania z matematyki 

Ocenie podlegają: 
 Wypowiedzi pisemne (kartkówki, prace klasowe, testy).  

 Aktywność i praca na lekcji (indywidualna i w zespołach grupowych - tu: 

zaangażowanie, umiejętność komunikowania się i współpracy w zespole, korzystanie 

z różnych źródeł informacji, efektywność pracy).  

 Praca domowa (krótkoterminowe - zadania w zeszycie lub długoterminowe).  

 Aktywność obejmująca prezentowanie wyników swojej pracy w różnej formie 

(konkursy przedmiotowe, udział w projektach). 

 Odpowiedź ustna. 

 Analiza notatek w zeszycie. 

 

1) Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń i przynosić 

go na każdą lekcję. Na zajęcia należy przynosić również podręcznik i zbiór zadań. 

2) Prace pisemne: 

 Praca klasowa (do 45 min) jest: 

 przeprowadzona po powtórzeniu materiału; 

 zapowiedziana 1 tydzień przed terminem z podaniem uczniom wymagań 

edukacyjnych i wpisana do dziennika lekcyjnego; 

 informacja o ocenie na pracy; 

 sprawdzona i oddana w terminie do 2 tygodni; 

 uczeń może poprawić ocenę najwyżej dobrą w terminie ustalonym z 

nauczycielem, nie później niż 2 tygodnie od sprawdzenia i omówienia pracy 

klasowej. Poprawa oceny jest dobrowolna i musi odbywać się poza lekcjami. 

Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej brany jest wówczas postęp ucznia. W 

dzienniku wpisujemy obydwie oceny oddzielając je ukośnikiem. 

 Kartkówka (do 15 min): 

 obejmuje wymagania edukacyjne z nie więcej niż 2 ostatnich lekcji; 

 nie musi być zapowiadana; 

 ocena wpisana na kartkówce; 

 sprawdzona, udostępniona do wglądu uczniom i omówiona w terminie do 

1 tygodnia; 

 uczeń może poprawić ocenę najwyżej dobrą w terminie ustalonym z 

nauczycielem, nie później niż 1 tydzień od sprawdzenia i omówienia jej na 

zajęciach. Poprawa oceny jest dobrowolna i musi odbywać się poza lekcjami. 

Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej brany jest wówczas postęp ucznia 

(ocena z poprawy). W dzienniku wpisujemy obydwie oceny oddzielając je 

ukośnikiem. 

 Egzamin próbny i test sumatywny: 

 jest ujęty w planie pracy szkoły; 

 jest sprawdzony, udostępniony do wglądu uczniom i oddany w ciągu trzech 

tygodni; 

 nie podlega poprawie. 

3) Uczniowie uczestniczą również w innych formach badania osiągnięć edukacyjnych, 

zgodnie z planem nadzoru dyrektora szkoły. Wyniki z tych badań nie podlegają ocenie 

szkolnej. Do dziennika wstawiane są wyłącznie wyniki w skali procentowej i nie 

wpływają na ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych. 

4) Oceny są jawne, uzasadnione i zgodne z wymogami na dany stopień. Skala ocen 

zawiera stopnie od 1 do 6. (bez + i -) 



5) Podczas oceniania w zależności od formy aktywności brane są pod uwagę: jakość, 

poprawność, terminowość, częstotliwość i systematyczność.  

6) Uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek napisać pracę w ciągu 2 tygodni od 

powrotu do szkoły w terminie ustalonym przez nauczyciela (termin ten może ulec 

wydłużeniu po długiej – powyżej tygodnia – nieobecności w szkole).  

7) Jeżeli uczeń nie przystąpi do pracy klasowej w wyznaczonych terminach, nauczyciel 

powiadamia rodziców poprzez wychowawcę o zaistniałej sytuacji. Nauczyciel może 

dokonać oceny wiedzy ucznia z treści objętych pracą w formie odpowiedzi ustnej w 

trakcie najbliższych zajęć lekcyjnych, o ile uczeń nie przystąpi do pracy klasowej w 

dodatkowym terminie. 

8) W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas pracy pisemnej 

nauczyciel odbiera pracę uczniowi i stawia ocenę niedostateczną. 

9) Wagi form oceniania: 

L.p. Formy oceniania Klas IV- VIII 

( ilość na półrocze) 

Waga ocen 

1 Prace klasowe Nie mniej niż 2 3 

2 Kartkówki Nie mniej niż 5 2 

3 Odpowiedzi ustne Według uznania 

nauczyciela 

1 

4 Aktywność Według uznania 

nauczyciela 

1 

5 Zadania domowe(pisemne lub 

ustne) 

Według uznania 

nauczyciela 

1 

6 Konkursy laureat 3 

7 Konkursy uczestnictwo 1 

 

10) W przypadku prac pisemnych (nie dotyczy egzaminów próbnych i testów 

sumatywnych) stosowane są następujące kryteria procentowe: 

 0% - 34% - stopień niedostateczny 

 35% - 50% - stopień dopuszczający 

 51% - 75% - stopień dostateczny  

 76% - 90% - stopień dobry  

 91% - stopień bardzo dobry  

 minimum 91% i zadania dodatkowe - ocena celująca 

Jeśli uczeń nie uzyskał wymaganego minimum 91% i poprawnie rozwiązał zadanie 

dodatkowe, to punkty uzyskane za zadanie dodatkowe dolicza się do ogólnej liczby 

punktów za pracę pisemną. 

11) Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń 

będzie oceniany po uzupełnieniu braków - co należy do jego obowiązku. Nastąpi to 

nie później niż po 2 tygodniach od czasu powrotu na zajęcia (w uzasadnionych 

przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu). Dokładny termin i formę ustala 

nauczyciel, uwzględniając przyczynę absencji i możliwości ucznia.  

12) Brak przygotowania do zajęć skutkuje oceną niedostateczna. Uczeń może dwukrotnie 

w ciągu półrocza przed lekcją zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie, bez 

konsekwencji oceny niedostatecznej. (nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych) 

13) Na koniec półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 

Uzyskane stopnie w poszczególnych formach aktywności ucznia stanowią podstawę 

stopnia śródrocznego. 



14) Przy wystawianiu oceny rocznej uwzględnia się pracę, zaangażowanie i wyniki z 

całego roku szkolnego.  

15) Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę wagę poszczególnych 

ocen cząstkowych. 

16) Jeżeli uczeń otrzymał negatywną śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych, to nauczyciel ma obowiązek przekazać uczniowi i jego rodzicom 

informację, jakie umiejętności już opanował, co potrafi oraz z czym sobie nie radzi i 

co ma zrobić, aby te problemy pokonać. 

17) Jeżeli uczeń otrzyma śródroczną ocenę niedostateczną, to, po uzgodnieniu z 

rodzicami, ma obowiązek uczestniczyć w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w zajęciach pozalekcyjnych, na których uzupełnia braki z I półrocza.  

 


