
KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI 
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1. Uczeń może otrzymać ocenę z: 

• pracy klasowej (zapowiadanej z min. tygodniowym wyprzedzeniem) 

• kartkówki zapowiedzianej (z materiału określonego przez nauczyciela) 

• kartkówki niezapowiedzianej (3 ostatnie lekcje, można zgłosić nieprzygotowanie) 

• odpowiedzi ustnej (3 ostatnie lekcje) 

• pracy na lekcji 

• pracy domowej 

• pracy dodatkowej (projekt, referat) 

• za udział w konkursach i zawodach matematycznych (z sukcesem lub znaczącym wkładem pracy,  ocena 

bdb lub cząstkowa cel) 

 
2. Praca na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za 5 zgromadzonych plusów Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.  

 

3. Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy, brać czynny udział w lekcji. Jeśli Uczeń  nie notuje 

na lekcji, przeszkadza lub nie wykonuje poleceń Nauczyciela podczas zajęć, to otrzymuje minus z pracy na lekcji. Za każde 

3 minusy Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z pracy na lekcji. Na jednej lekcji można otrzymać kilka plusów jak i 

minusów. Plusy i minusy nie anulują się wzajemnie. 

 
4. Liczba punktów uzyskanych na pracach pisemnych (kartkówki, zadania domowe, prace pisemne itd.) 

ulega przeliczaniu na stopnie wg następującej skali (+ przy ocenie dawany jest za górną granicę danego stopnia): 

 
0% - 39% ocena niedostateczna 
40% - 49% ocena dopuszczająca 
50% - 69% ocena dostateczna 
70% - 84% ocena dobra 

85% - 96% ocena bardzo dobra 

97% - 100% ocena celująca 

 
5. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny z pracy klasowej jeden raz z wyjątkiem oceny niedostatecznej, którą może 

poprawiać do skutku. Poprawa powinna się odbyć do 2 tygodni od daty oddania poprawionych prac. Powyżej tego 

terminu Nauczyciel ma prawo nie zgodzić się na poprawę oceny z pracy klasowej, z wyjątkiem poprawy ocen 

niedostatecznych. Każda ocena z poprawy z pracy klasowej jest wpisywana do dziennika. Termin poprawy jest ustalany 

i wpisywany do Librusa i Uczeń ma obowiązek się z nim zapoznać. Nieobecności Ucznia na zapowiedzianej poprawie są 

odnotowywane w Librusie. W razie nieusprawiedliwionej  nieobecności na poprawie termin poprawy przepada. 

 

6. Uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania (NP) w semestrze bez wpływu na ocenę semestralną. Nieprzygotowanie 
należy zgłosić podczas sprawdzania listy obecności. Zwalnia ono z odpowiedzi ustnej, kartkówki  niezapowiedzianej, 
posiadania pracy domowej lub materiałów potrzebnych na lekcji. Każde nieprzygotowanie wpisywane jest do dziennika. 
Większa liczba nieprzygotowań może mieć wpływ na ocenę śródroczną/roczną. 

Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z kartkówki zapowiedzianej. 
 

7. Uczeń ma prawo zgłosić 2 razy brak zadania domowego (BZ) w semestrze bez wpływu na ocenę semestralną.   Brak zadania 

należy zgłosić podczas sprawdzania listy obecności. Każdy brak zadania wpisywany jest do dziennika. Większa  liczba BZ 

może mieć wpływ na ocenę śródroczną/roczną. 

 

8.  Zadania domowe są rozwiązywane w zeszycie. Rozwiązanie zadania oznacza przeprowadzenie rozumowania, pełne 

obliczenia, a w zadaniach tekstowych oprócz obliczeń musi pojawić się odpowiedź. Zadanie domowe bez obliczeń lub 

niekompletne będzie traktowane jako brak zadania. 

 
9.  Jeśli Uczeń był nieobecny na lekcji, to jest zobowiązany dowiedzieć się jaki materiał był realizowany, odrobić pracę 

domową oraz przygotować się do lekcji. Jeśli nieobecność była co najmniej trzydniowa, to Uczeń może nie odrobić 

bieżącej pracy domowej, nie odpowiadać ustnie i nie pisać kartkówki niezapowiedzianej w pierwszym dniu po powrocie 

do szkoły. W przypadku dłuższej nieobecności niż 3 dni lub  w innych uzasadnionych przypadkach czas na nadrobienie 

materiału jest indywidualnie ustalany z Uczniem. 



 
10. Uczeń nie może używać na lekcji telefonu komórkowego, ani innych urządzeń elektronicznych z wyjątkiem sytuacji, na 

które uzyskał zezwolenie Nauczyciela. 

 
11. W przypadku zachowania nieetycznego w postaci odpisywania, pracy niesamodzielnej, podpowiadania, plagiatu itp. 

Uczeń otrzymuje do Librusa symbol P, którego nie można anulować. W przypadku zachowania nieetycznego podczas 

pracy klasowej Uczeń pisze pracę klasową jeszcze raz w umówionym terminie. O wpisaniu symbolu P każdorazowo 

zostaje poinformowany Wychowawca i może mieć on wpływ na ocenę z zachowania na koniec danego okresu. 

 
12. Wprowadza się też symbol zero („0”), który stosuje się w wypadku ucznia, który nie zgłosi się na zapowiedziany wcześniej 

pisemny sprawdzian wiadomości. Uczeń ma obowiązek uzupełnić objęty tym sprawdzianem materiał w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem i wówczas symbol „0” zastąpiony zostanie jedną z ocen cząstkowych zgodnie z ustaloną 

powyżej skalą ocen cząstkowych. Jeśli uczeń nie dopełni obowiązku uzupełnienia materiału objętego sprawdzianem, 

symbol „0” nie zostanie anulowany i będzie brany pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej (rocznej). 

 
13.  Przy wystawianiu oceny semestralnej/rocznej pod uwagę brany jest indywidualnie całokształt pracy Ucznia z danego 

okresu z uwzględnieniem: zaangażowania, systematyczności, terminowości oddawania prac, pracy na lekcji, progresu i 

znaczenia poszczególnych ocen ze względu na istotność i zakres materiału, którego one dotyczą. Ocena 

śródroczna/roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 
14. Jeśli Uczeń opuścił ponad 50% lekcji i brak jest podstaw do wystawienia oceny pozytywnej, wówczas nie jest 

on klasyfikowany. 

 
WARUNKI, PRZY JAKICH MOŻNA UZYSKAĆ OCENĘ WYŻSZĄ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENA 

ROCZNA/SEMESTRALNA 

 
15.  O możliwości uzyskania przez Ucznia wyższej niż przewidywana ocena roczna Nauczyciel informuje Uczniów przy podaniu 

ocen przewidywanych. W dzienniku elektronicznym jest to zasygnalizowane komentarzem przy  ocenie przewidywanej. 

 
16. Warunki, jakie muszą być spełnione, aby o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny rocznej mógł się starać 

Uczeń, dla którego Nauczyciel nie przewidział takiej możliwości, są następujące: 
 

● frekwencja roczna na zajęciach z matematyki co najmniej 80%, 

● nieobecności na zajęciach z przedmiotu w przeważającej części usprawiedliwione, 

● brak zastrzeżeń co do bieżącej pracy z przedmiotu w całym roku szkolnym, 

● oceny z prac klasowych w przeważającej liczbie wyższe od oceny przewidywanej. 

 
W przypadku uczniów, którym wykazanie się wiedzą i umiejętnościami w przewidzianym czasie uniemożliwiły  zdarzenia 

losowe (np. długotrwała choroba, trudna sytuacja rodzinna czy osobista), o których szkoła (Dyrektor,  Wychowawca lub 

Psycholog) została poinformowana w odpowiednim czasie, spełnione muszą być te z powyższych warunków, na które 

specyficzna sytuacja Ucznia nie miała istotnego wpływu. 

 
17. Wszelkie inne ustalenia zostaną wprowadzone przy akceptacji Nauczyciela i zespołu Uczniów. 

 

 
Zapoznałam/em się z zasadami oceniania na lekcjach matematyki 
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