
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z MATEMATYKI 

Oceny będą liczone według średniej ważonej ocen w sposób opisany poniżej. 

 Poszczególnym ocenom cząstkowym z danego przedmiotu nadaje się odpowiednią „wagę”: 

 

 

 

 

Formy podlegające ocenie cząstkowej w 

trakcie nauki stacjonarnej (w szkole) 

Formy podlegające ocenie cząstkowej 

w trakcie nauki zdalnej 

Waga oceny 

➢ Praca na lekcji (praca w zespołach, 

rozwiązywanie zadań na lekcji – 

oceniane przez nauczyciela, w tym 

karty pracy) 

każda ocena liczona osobno. 

➢ odpowiedź (w tym także w formie 

pisemnej dla całej klasy z aktualnie 

przerabianego materiału) 

➢ praca samodzielna PRACE 

DODATKOWE 

➢ Aktywność na lekcji 

każda ocena liczona osobno. 

➢ Praca samodzielna do 
wykonania w domu 

➢ Aktywność na lekcji 

 

➢ E-testy jako odpowiedź dla 

całej klasy z aktualnie 

przerabianego materiału) 

➢ Karty pracy 

➢ Praca samodzielna PRACE 

DODATKOWE 

➢ Aktywność na lekcji 

każda ocena liczona osobno. 

➢ Praca samodzielna do 
wykonania w domu 

1 

➢ Praca projektowa 

➢ Kartkówka (trzy ostatnie tematy - 

zagadnienia problemowe) 

➢ Kartkówka pisana przy 

włączonej kamerce pod 

nadzorem nauczyciela, także w 

formie e-testu 
2 

➢ Praca klasowa 

➢ Sprawdzian (większa partia 

materiału) 

➢ Sesje Lepszej Szkoły 

➢ Testy egzaminacyjne jako prace 

klasowe 

➢ Praca klasowa pisana przy 

włączonej kamerce pod 

nadzorem nauczyciela, 

także w formie e-testu 

➢ Sprawdzian (większa partia 

materiału) 

➢ Testy egzaminacyjne jako prace 

klasowe pisane przy włączonej 

kamerce pod 

nadzorem nauczyciela 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych 

 

 

 

Etap konkursu 

W czasie nauki 

stacjonarnej (w szkole) 

Etap konkursu 

W czasie nauki zdalnej 

Ocena Waga 

oceny 

➢ Udział w konkursie 

rejonowym 

➢ Nagrodzenie dyplomem w 

KANGURZE 

MATEMATYCZNYM 

➢ Udział w konkursie 

rejonowym 

➢ Nagrodzenie dyplomem 

w KANGURZE 

MATEMATYCZNYM 

celująca 3 

➢ Uczestnik finału innych 

konkursów 

matematycznych 

organizowanych na 

poziomie co najmniej 

powiatowym 

➢ Uczestnik finału 

innych konkursów 

matematycznych 

organizowanych na 

poziomie co najmniej 

powiatowym 

  

➢ Finalista i laureat 

konkursu 

przedmiotowego 

➢ Finalista i laureat 

konkursu 

przedmiotowego 

Ocena 

celująca na 

koniec roku, 

bez względu 

na średnią 

ważoną 

 

➢ Nagroda w KANGURZE 

MATEMATYCZNYM lub 

zajęcie 1 – 5 miejsca w 

klasyfikacji przedstawionej 

przez WOM 

 

➢ Laureat innych konkursów 

matematycznych 

organizowanych na 

poziomie co najmniej 

powiatowym 

 

 

 

 

 

Ocenę śródroczną obliczamy: suma ocen ważonych podzielona przez sumę wag 

Ocenę roczną oblicza się jako sumę ocen ważonych z całego roku podzieloną przez sumę wag. 

Pierwsze półrocze– suma ocen ważonych: 53; suma wag: 15. Średnia ważona 53 : 15 = 3,533 dobry 

Drugie półrocze – suma ocen ważonych: 54; suma wag: 17. 

Ocena roczna – (53 + 54) : (15 + 17) = 107 : 32 = 3,343 dostateczny. 

 



 

Przeliczanie punktów z ocenianych prac uczniów na oceny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Za aktywność uczeń otrzymuje „plusy”. Za każde zdobyte 20 plusów uczeń otrzymuje ocenę celującą 

(w półroczu można otrzymać kilka ocen celujących, każda liczona osobno). Jeżeli uczeń uzyska mniej 

niż 20 plusów, przelicza się je na oceny zgodnie z tabelą dotyczącą przeliczania punktów z ocenianych 

prac uczniów, przyjmując za maksymalny pułap 20 (tabela powyżej). Obowiązuje w obu typach 

nauczania. Ocena jest dobrowolna. 

➢ Uczeń może poprawić w ciągu półrocza dwie pozytywne oceny z prac pisemnych – kartkówka, 

sprawdzian lub praca klasowa ( do wyboru przez ucznia) oraz każdą ocenę niedostateczną z 

wyżej wymienionych form. 

➢ Na poprawę oceny niedostatecznej uczeń ma dwa tygodnie od momentu jej uzyskania po 

wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem terminu i formy. Dotyczy to obu typów nauczania. 

➢ W ocenianiu uwzględnia się kryteria: terminowość wykonania pracy, poprawność rozwiązań 

Brak zadania (nie odesłał zadania) – otrzymuje minus 

Nie zaliczył (odesłał z błędem) – nic nie otrzymuje 

Każdy minus likwiduje plus. 

➢ W przypadku nieobecności, uczeń ma obowiązek napisać kartkówkę, sprawdzian lub pracę klasową w 

ciągu dwóch tygodni, licząc od dnia powrotu do szkoły. Po upływie tego terminu nauczyciel ma prawo 

wstawić ocenę niedostateczną z danej formy. 

➢ Zadania domowe są dobrowolne, wykonywane z własnej inicjatywy ucznia. Uczeń otrzymuje plus za 

prawidłowo wykonane zadanie domowe. Ocena jest ustalana na takich samych zasadach jak ocena za 

aktywność. Nauczyciel ma prawo sprawdzić w formie kartkówki lub odpowiedzi ustnej wykonanie 

pracy domowej. Wykonane zadania podlegają ocenie zgodnie z kryteriami oceny prac uczniów. Ocena 

takiej formy ma wagę jeden i jest liczona każda z osobna. 

➢ Po wystawieniu oceny proponowanej śródrocznej lub rocznej, uczeń może otrzymać ocenę wyższą jeżeli 

poprawi dwie oceny (zgodnie zasadami poprawiania ocen) pod warunkiem, że nie wykorzystał 

tej szansy wcześniej. Na prośbę ucznia, lub w uzgodnieniu z nim, nauczyciel pomaga w wyborze 

poprawy. 

Punkty przeliczone na % (z max 

liczby punktów) 

Ocena 

0% – 29% Niedostateczna 

30% – 49% Dopuszczająca 

50% – 69% Dostateczna 

70% – 84% Dobra 

85% – 94% Bardzo dobra 

95% – 100% Celująca 

Tabela zaokrąglania Średnia 

ważona  

Ocena  

0 – 1,5  Niedostateczna  

więcej niż 1,5 – 2,5  Dopuszczająca  

więcej niż 2,5 – 3,5  Dostateczna  

więcej niż 3,5 – 4,5  Dobra  

więcej niż 4,5 – 5,5  Bardzo dobra  

więcej niż 5,5 – 6  Celująca  



➢ Jeżeli w rocznym przeliczeniu średniej brakuje uczniowi max 0,1 do uzyskania wyższej oceny, 

stawiamy ją (wyższą), gdy uczeń uzyskał postęp w nauce o minimum 0,25 w stosunku do pierwszego 

półrocza. 

➢ Wymagania na poszczególne oceny zawarte są w planach dydaktycznych. Nauczyciele podają 

wymagania na lekcjach. 

 

Informacja zwrotna dotycząca uzyskanej przez ucznia oceny jest przekazywana w formie ustnej w rozmowie 

indywidualnej z uczniem (ogólne informacje są przekazywane na forum klasy) lub pisemna na platformie w 

okresie zdalnej nauki: 

 

• poinformowanie, co uczeń zrobił dobrze, 

 

• wskazanie, co w swej pracy uczeń powinien poprawić, 

 

• podpowiedzenie, w jaki sposób uczeń ma poprawić swoją pracę, 

 

• udzielenie uczniowi wskazówek na przyszłość. 

 

✓ Testy, kartkówki i sprawdziany, które są podstawą do oceny uczniowie rozwiązują na platformie 

edukacyjnej w ściśle określonym czasie (data i godzina), o którym uczniowie będą powiadomieni z 

kilkudniowym wyprzedzeniem (np. zapis w dzienniku elektronicznym w zakładce „sprawdziany”). 

 

✓  Nauczyciel informuje uczniów, iż po wyznaczonym terminie prace nie będą oceniane i będą 

traktowane jak brak zadania, czy nieobecności na kartkówce, teście czy sprawdzianie. 

 

✓ Termin oceniania prac – jak dotychczas, zgodnie z PZO. 

✓ Prace, które podlegają ocenie uczeń ma obowiązek wykonać i przesyłać nauczycielowi we wskazany 

przez niego sposób oraz w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Niedotrzymanie ustalonego 

terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną. 

✓ Korzystanie przez ucznia z prac innych osób – plagiat, skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości 
poprawy. 

 

✓ Informacje na temat testów sprawdzających wiedzę umieszczane są z wyprzedzeniem w e-dzienniku. 

Określona zostanie dokładna data i godzina testu (oraz czas, jaki będzie przeznaczony na test) tak, aby 

uczniowie mogli dostosować potrzebę skorzystania z komputera do innych domowników zgodnie ze 

statutem szkoły. 

✓ Każdy uczeń ma prawo do uzyskania od nauczyciela dodatkowych wskazówek dotyczących 

podwyższania swoich umiejętności matematycznych. 

✓ Informacja zwrotna dotycząca uzyskiwanych przez uczniów ocen jest przekazywana w podobnej formie 

rodzicom uczniów w przeprowadzanych z nimi rozmowach indywidualnych (gdy rodzice spotykają się z 

nauczycielem w ramach konsultacji, spotkań indywidualnych i zebrań z rodzicami). 

 

Ogólne kryteria (poziomy) wymagań edukacyjnych z matematyki na poszczególne stopnie obowiązujące 

przy ocenie bieżącej i klasyfikacyjnej. 

 

Uczeń otrzymuje: 

ocenę dopuszczającą, jeżeli spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, 

ocenę dostateczną, jeżeli spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą i dostateczną, 

ocenę dobrą, jeżeli spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną i dobrą, 

ocenę bardzo dobrą ,jeżeli spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną ,dobrą i bardzo dobrą, 

ocenę celującą, jeżeli spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą i celującą. 

 

 



Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę               

i umiejętności określone programem nauczania. Potrafi zastosować poznaną 

wiedzę matematyczną do rozwiązywania nietypowych problemów z różnych 

dziedzin życia 

b) Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych. Rozwiązuje zadania wykraczające poza program 

nauczania danej klasy. 

c) Wykazuje stałą gotowość i chęć do poszerzania wiedzy. Reprezentuje szkołę w 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych z matematyki. Bierze w nich czynny udział i 

odnosi sukcesy kwalifikując się do finałów. Samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia, bierze aktywny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych 

związanych z matematyką. Rozwiązuje samodzielnie zadania dodatkowe. Jest aktywny i 

zawsze przygotowany do lekcji. Dzieli się wiedzą z innymi uczniami.  

2. Ocenę bardzo dobrą (poziom wymagań dopełniający- D) otrzymuje uczeń, który: 

a) Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania danej klasy na 

poziomie dopełniającym. 

b) Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, sprawnie korzysta 

ze wskazówek nauczyciela do rozwiązywania zadań wykraczających poza program 

nauczania danej klasy. 

c) Zawsze ma odrobione zadanie domowe, rozwiązuje samodzielnie zadania dodatkowe, 

pomaga innym. Jest aktywny na lekcjach. Uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych 

konkursach przedmiotowych z matematyki. 

3. Ocenę dobrą (poziom wymagań rozszerzający- R) otrzymuje uczeń, który: 

a) Opanował w stopniu rozszerzającym wiadomości objęte programem nauczania w danej 

klasie. 

b) Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne z 

niewielką pomocą nauczyciela. 

c) Bierze czynny udział w lekcjach matematyki, zawsze jest do nich przygotowany i 

systematycznie odrabia zadania domowe. 

 

 

4. Ocenę dostateczną (poziom wymagań podstawowy- P) otrzymuje uczeń, który: 

a) Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie podstawowym. 

b) Spełnia wymagania podstawowe, potrafi rozwiązywać typowe zadania o niewielkim 

stopniu trudności. 

c) Zdarza mu się brak pracy domowej, jego aktywność na lekcjach matematyki jest 

niewielka. 



5. Ocenę dopuszczającą (poziom wymagań konieczny- K) otrzymuje uczeń, który: 

a) Opanował wiadomości objęte programem nauczania w danej klasie w stopniu 

koniecznym. Ma braki w opanowaniu wiadomości podstawowych, ale nie przekreślają 

one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z matematyki w dalszym 

etapie kształcenia. 

b) Przy wydatnej pomocy nauczyciela rozwiązuje bardzo proste zadania. 

c) Stara się uzupełnić brakujące wiadomości. Systematycznie bierze udział w zajęciach 

wyrównawczych z matematyki, wykazuje zainteresowanie możliwością poprawy ocen. 

d) Zdarzają mu się braki prac domowych, nie zawsze sporządza notatki, nie uczestniczy 

aktywnie w lekcji. 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) Nie spełnia na poziomie koniecznym wymagań edukacyjnych ujętych w programie 

nauczania, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z matematyki. 

b) Nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

c) Często jest nieprzygotowany do lekcji. Nie uczestniczy aktywnie w lekcji, nie notuje lub 

nie prowadzi zeszytu. Wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, często opuszcza 

lekcje matematyki bez usprawiedliwienia. 

d) Nie wykazuje zainteresowania możliwościami poprawienia ocen z matematyki 

stworzonymi mu przez nauczyciela. Nie korzysta z zajęć wyrównawczych lub często je 

opuszcza. 

 

 

 

Wymagania na poszczególne oceny dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi ustala się 

indywidualnie w zależności od dysfunkcji ucznia oraz wskazówek i zaleceń przekazanych przez poradnię. 

Kryteria oceniania nauczyciel dostosowuje do potrzeb i możliwości uczniów z trudnościami w uczeniu się. 


