
                PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI 

 

1. Sposoby  i częstotliwość  sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

 Odpowiedzi ustne i kartkówki  - na bieżąco w trakcie realizacji programu 

 Prace klasowe po każdym dziale programu, prace klasowe są obowiązkowe. 

Uczeń nieobecny ma obowiązek napisać tę pracę w ciągu 2 najbliższych tygodni po powrocie 

do szkoły. Brak oceny z pracy klasowej ma negatywny wpływ na ocenę śródroczną i roczną. 

 Prace domowe -  codziennie 

 Aktywność indywidualna na lekcjach  

2. Ogólne zasady oceniania: 

 Dwa razy w  semestrze uczeń bez konsekwencji  może zgłosić przed lekcją  

          nieprzygotowanie do zajęć.  

 Za  każde następne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 Źle rozwiązaną pracę domową uczeń ma obowiązek poprawić.  

 Wszystkie oceny wystawiane są według skali: 

Celujący – 97%-100% 

Bardzo dobry -90%-96% 

Dobry- 70%-89% 

Dostateczny- 50%-69% 

Dopuszczający – 30%-49% 

Niedostateczny- 0%-29% 

 Waga kategorii ocen: 

a) prace klasowe - waga  3 

b) sprawdziany –waga  2 

c) kartkówki, prace domowe, prace dodatkowe, aktywność - waga 1 

 Podczas oceniania bierze się pod uwagę dostosowanie wymagań do 

indywidualnych możliwości ucznia zgodnie z zaleceniami Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen. 

3. Zasady przeprowadzania i oceniania prac pisemnych 

 Prace klasowe zapowiadane są na tydzień przed ich terminem. 

 Kartkówki mogą być niezapowiedziane i obejmują materiał z  2-3 ostatnich tematów, 

zagadnień. 

 Prace klasowe przechowywane są w dokumentacji nauczyciela (rodzic może mieć 

wgląd do pracy jedynie w szkole) , natomiast wszystkie  kartkówki i sprawdziany 

oddawane są uczniom.  

 W przypadku otrzymania  z pracy klasowej oceny niedostatecznej lub innej 

niezadowalającej, uczeń ma prawo do jej poprawy  w  terminie 2 tygodni od  dnia 

oddania .  W dzienniku zachowane są dwie oceny. 

4. Informowanie o ocenach. 

 Informacje na temat postępów uczniów w nauce są na bieżąco umieszczane                 

w e-dzienniku  

 Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów 

  O ocenie niedostatecznej rodzice informowani są, w formie pisemnej na miesiąc 

przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.  

 

 

 

                                                                    Nauczyciele matematyki 


