
MATEMATYKA – PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

co oceniamy
forma zakres materiału; sposób poprawy itp. Obowiązk

o-we
formy

wpływ na ocenę semestralną /waga/

praca klasowa - dział materiału; poprzedzona 
powtórzeniem, zapowiedziana z 
tygodniowym wyprzedzeniem;
- uczeń nieobecny musi uzupełnić pracę 
klasową w ciągu tygodnia od powrotu;
- poprawa możliwa tylko raz.

X

ocena  x 5

kartkówka - trzy ostatnie tematy; bez zapowiedzi;
- uczeń nieobecny musi uzupełnić 
kartkówkę w najkrótszym możliwie 
terminie;
- oceny nie są poprawiane

X ocena x 4

praca domowa

praca w grupie

praca metodą projektu
aktywność na lekcji;
przygotowanie do 

lekcji

odpowiedź ustna
osiągnięcia w 

konkursach 
przedmiotowych

- samodzielna, dostosowana do 
możliwości ucznia
- umiejętność współpracy, 
komunikatywność
-zaangażowanie, efektywność pracy

-uwzględnić należy  przygotowanie 
ucznia do lekcji: posiadanie przyborów, 
zeszytu itp.

- klasowe- ocena cząstkowa 5
- szkolne – ocena cząstkowa 6
- pozaszkolne – ocena cząstkowa 6; 
wpływa na ocenę semestralną

X

X

X
X
X

X

ocena x 1

ocena x 2

ocena x 3
ocena x 1
ocena x 1

ocena x 2
ocena x 5

W półroczu można dwa razy nie odrobić pracy domowej bez żadnych konsekwencji /należy zgłosić nieprzygotowanie na początku lekcji/. W każdym 
następnym przypadku nauczyciel zapisuje w dzienniku uwagę o braku pracy domowej. Nieodrobienie bieżącej pracy domowej lub jej niepoprawne 
wykonanie nie może skutkować oceną niedostateczną. Nagminne nieodrabianie prac domowych ma wpływ na ocenę śródroczną i roczną z zachowania 
/stosunek do obowiązków szkolnych/.
Ocena półroczna jest sumą iloczynów ocen i ich wag podzieloną przez sumę wszystkich wag ocen. Ocena końcoworoczna jest wyliczana analogicznie z 
uwzględnieniem wszystkich ocen otrzymanych w ciągu roku szkolnego .
Przyjmuje się zaokrąglenia do pełnej oceny od co najmniej 0,7 przedziału; jedynie w przypadku oceny dopuszczającej przyjmuje się zaokrąglenie od 1,80.
Nauczyciel przy wystawianiu oceny semestralnej uwzględnia możliwości ucznia i wkład pracy.
Laureat wojewódzkiego konkursu matematycznego otrzymuje ocenę celującą na koniec roku szkolnego.

Jak oceniamy?
1. Stosujemy oceny od 1 do 6; dopuszczamy „+” i „–” , przy czym  „+” dodaje do oceny 0,25, i „–”odejmuje 0,25. Nie stosuje się znaków „+” i „–” w ocenach 

1 i 6.
2. prace pisemne są oceniane w systemie punktowym przeliczanym na oceny w sposób następujący:

Procent zdobytych
punktów

ocena

do 29% 1
od 30% do 49% 2
od 50% do 74% 3
od 75% do 90% 4
od 91% do 99% 5
100% 6

Ocenianie w czasie nauki zdalnej ulega zmianie w związku z
DOSTOSOWANIEM PRACY SZKOŁY DO ZDALNEGO NAUCZANIA
1. Frekwencja. W e-dzienniku zostaną wprowadzone dwa nowe skróty „zno” - zdalne nauczanie obecny i „znn” - zdalne nauczanie nieobecny. Uczeń jest obecny, 
gdy ma włączoną kamerkę i mikrofon. W innych przypadkach uczeń jest nieobecny. Możliwe jest nieużywanie przez ucznia kamery/mikrofonu w indywidualnych
przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcą i nauczycielem przedmiotu.
2. Podstawowe komunikatory: e-dziennik i Teams (z wykorzystaniem wszystkich narzędzi Teams). Uczeń w aplikacji Teams podpisuje swój profil tylko imieniem
i nazwiskiem.
3. Wszystkie prace zadawane w czasie zdalnego nauczania otrzymują kategorię „zn” – zdalne nauczanie i wagę 1.
4. Brak aktywności ucznia w różnych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności zaznaczamy w dzienniku słowem „brak”. Uczeń jest zobowiązany uzupełnić 
braki w wyznaczonym terminie, w przeciwnym wypadku będzie to skutkowało oceną niedostateczną.
5. Pisemne sprawdziany wiedzy w miarę możliwości odbywają się na terenie szkoły. Terminy pisania prac oraz ich zwrot uczniowi będą uwzględniały procedury 
związane z panującą epidemią m.in. 3-dniową kwarantannę.
6. W czasie zdalnego nauczania lekcje są przeprowadzane zgodnie z planem lekcji, a czas trwania lekcji online nie powinien przekraczać 30 min. Pozostały czas 
lekcji uczniowie pracują samodzielnie, zaś nauczyciel pozostaje do ich dyspozycji
7. W czasie epidemii w szkole zmianie ulegają zasady organizacji konkursów, apeli, wycieczek, wyjść do kina, uroczystości, imprez, zgodnie z wytycznymi MEN 
i GIS; korzystamy z innych, bezpiecznych form komunikacji.
8. Wychowawca, ustalając ocenę z zachowania, uwzględnia sposób korzystania z narzędzi internetowych (np. częstotliwość, kulturę osobistą, samodzielność, 
merytoryczność).


