
ZASADY OCENIANIA NA LEKCJI MATEMATYKI 

 

1. Uczeń może otrzymać ocenę z: 

• pracy klasowej o wadze 6 

• kartkówki - waga 3 

• odpowiedzi ustnej  - 3 ostatnie lekcje - waga 3 

• pracy dodatkowej o wadze 2 

• pracy na lekcji o wadze 1 

 

2. Za pracę na lekcji oraz za dodatkowe zadania uczeń gromadzi plusy. Plusy te zbiera na specjalną kartkę 

(otrzymaną na początku roku przez nauczyciela), a następnie może wymienić je według następującego cennika: 

 

300 plusów – usunięcie jednej wybranej przez ucznia oceny z matematyki 

30 plusów – skreślenie jednego zadania na pracy klasowej z matematyki 

20 plusów – jeden punkt więcej na pracy klasowej z matematyki 

10 plusów – podpowiedź przy rozwiązaniu jednego zadania na pracy klasowej z matematyki 

 

3. Jeśli uczeń nie notuje na lekcji, to otrzymuje minusa do dziennika. Za każde 5 minusów otrzymuje ocenę 

niedostateczną z pracy na lekcji. 

4. Liczba punktów uzyskanych na sprawdzianach ulega przeliczaniu na stopnie wg następującej skali (+ i - przy 

ocenie dawany jest za dolną i górną granicę danego stopnia): 

poniżej 40% niedostateczny (1) 

od 40% dopuszczający (2) 

od 50% dostateczny (3) 

od 70% dobry (4) 

od 90% bardzo dobry (5) 

100%  celujący (6) 

W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może zmienić poszczególne zakresy procentowe. 

 

5. Uczeń ma prawo do jednej poprawy oceny z każdej pracy klasowej, kartkówki i odpowiedzi ustnej do 2 tygodni 

od daty oddania poprawionych prac. Powyżej tego terminu nauczyciel ma prawo nie zgodzić się na poprawę oceny. 

Poprawa odbywać się może tylko podczas dyżuru porannego lub strefy ciszy. Każda ocena z poprawy jest 

wpisana do dziennika.  

Terminy: wtorek 7:30 – 8:30 [parter], środa 7:30 – 8:30 [3. piętro],  czwartek 7:30-8:30 [3. piętro], piątek 7:30 – 

8:30 [3. piętro] oraz piątek 15:20 - 16:00 [2. piętro]  

6.  Uczeń otrzymuje poprawione prace klasowe. Prace te muszą zostać podpisane przez rodzica i być 

przechowywane w teczce, którą uczeń powinien trzymać w swojej szafce szkolnej. Każde błędnie wykonane 

zadanie musi zostać ponownie rozwiązane w zeszycie popraw. 

7. Uczeń zobowiązany jest do noszenia w piórniku: cyrkla, linijki, ekierki, kątomierza, długopisu lub pióra, ołówka 

i gumki, kleju, nożyczek, 2 kolorowych długopisów lub pisaków (inne kolory niż czerwony). Brak 

któregokolwiek z wyżej wymienionych przyborów jest równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji. 

8. Uczeń ma prawo zgłosić 3 nieprzygotowania (NP) w semestrze. Nieprzygotowanie zwalnia z odpowiedzi ustnej.  

Za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzyma ocenę niedostateczną (waga 1). 

9. Uczeń ma prawo zgłosić 3 razy brak zadania domowego (BZ) w semestrze. Za każdy kolejny brak zadania uczeń 

otrzyma ocenę niedostateczną (waga 1). Fakt ten powinien być zgłoszony na początku lekcji. Jeżeli brak zadania 

nie zostanie zgłoszony, to uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (waga 1).  

10. Zadania domowe muszą być rozwiązane w zeszycie (chyba, że mają być do oddania, to wtedy na osobnych 

kartkach). Rozwiązanie zadania oznacza pełne obliczenia, a w zadaniach tekstowych oprócz obliczeń musi pojawić 

się odpowiedź. Zadanie domowe odrobione w podręczniku lub bez obliczeń będzie traktowane jako brak 

zadania. 

11. Jeśli uczeń był nieobecny na lekcji, to jest zobowiązany dowiedzieć się jaki materiał był realizowany i odrobić 

pracę domową, jednakże jeśli nieobecność była co najmniej trzydniowa, to może nie odrobić bieżącej pracy 

domowej.  

12. Ocena semestralna (roczna) jest oceną oceniającą pracę ucznia przez CAŁY semestr (rok). Ocena roczna zależy 

od wszystkich ocen cząstkowych (także ocen opisowych), jakie uczeń otrzymał w ciągu roku szkolnego. Nie ma 

możliwości poprawy ocen z prac pisemnych pod koniec semestru. 
Opracowała : Joanna Powązka - Opryszek 

 


