
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - MATEMATYKA 

1. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i 

umiejętności ucznia z zakresu danego działu. 

• Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu. 

• Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

• Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy. 

• Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę 

uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu. 

• Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac. 

• Jeśli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych to powinien napisać ją w ciągu dwóch 

tygodni od dnia powrotu do szkoły. 

• Uczeń ma prawo poprawić sprawdzian w ciągu tygodnia od dnia oddania sprawdzonych prac. Prace 

pisemne poprawiane są poza lekcjami. 

• Przy poprawie sprawdzianu kryteria ocen nie zmieniają się. Uczeń może poprawić jeden raz każdą 

pracę klasową w terminie ustalonym przez nauczyciela, a w przypadku otrzymania oceny 

niedostatecznej więcej razy. Najwyższą oceną z poprawy jest bardzo dobry (5) 

2. Kartkówki mogą być niezapowiedziane trwają 10 – 20 minut i zakresem obejmują, co najwyżej 

trzy ostatnie tematy lekcyjne. Traktowane są jak przygotowanie do lekcji i nie ulegają poprawie 

3. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając 

odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę: 

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

• prawidłowe posługiwanie się pojęciami, 

• zawartość merytoryczną wypowiedzi, 

• sposób formułowania wypowiedzi. 

4. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości 

zdobytych przez ucznia podczas lekcji. 

• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej 

przez nauczyciela. 

• Ocenę z pracy domowej może poprawić wykonując tę pracę ponownie w ciągu tygodnia od jej 

otrzymania 

5. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. 

Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę: 

• wartość merytoryczną, 

• dokładność wykonania polecenia, 

• staranność i estetykę, 

• w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia. 

6. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe 

wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. 

Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

• wartość merytoryczną pracy, 

• estetykę wykonania, 

• wkład pracy ucznia, 

• sposób prezentacji, 

• oryginalność i pomysłowość pracy. 

8. Za udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych uczeń może uzyskać 

dodatkowe oceny 

 

Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Nieprzygotowanie 

nie obejmuje wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek. 


