
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI 
 

Uczeń powinien: 
 Systematyczne uczęszczać na lekcje matematyki, 
 Uważnie i aktywnie brać w niej udział, 
 Prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, 
 Wykorzystywać podręcznik do utrwalania nowych pojęć, wiadomości i umiejętności, 
 Rozwiązywać zadania z treścią: 

- głośno czytać ze zrozumieniem 
- powtarzać treść zadań własnymi słowami  
- formułować pytania i odpowiedzi 
- rozwiązywać zadania z treścią różnymi metodami (rysunki, grafy, równania) 

 stosować matematykę w praktyce życia codziennego, 
 pracować w grupach, 
 systematyczne odrabiać prace domowe, 
 
Ogólne kryteria oceny uczniów 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania matematyki w danej klasie, 
 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z programu nauczania danej klasy,  
 proponuje rozwiązania nietypowe,  
 osiąga sukcesy w konkursach matematycznych szkolnych lub pozaszkolnych,  
 z prac pisemnych, odpowiedzi i zadań na lekcji otrzymał w zdecydowanej większości oceny 

celujące i bardzo dobre. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 spełnił kryteria oceniania w zakresie treści programowych na stopień bardzo dobry, 
 z prac pisemnych otrzymał przynajmniej połowę ocen bardzo dobrych lub wyższych, 
 brał aktywny udział w zajęciach, 
 systematycznie odrabiał zadania domowe. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- spełnił kryteria oceniania w zakresie treści programowych na stopień dobry, 
- z prac pisemnych otrzymał przynajmniej połowę ocen dobrych lub wyższych, 
- brał aktywny udział w lekcji i odrabiał zadania domowe. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 opanował materiał w zakresie podstawy programowej,  
 z prac pisemnych otrzymał przynajmniej połowę ocen dostatecznych lub wyższych, 
 zdarzało się, że do lekcji był nieprzygotowany i nie zawsze brał w nich aktywny udział, lecz czynił 

starania, by zaistniałe braki uzupełnić, 
 potrafił samodzielnie rozwiązać zadania z zakresu podstawy programowej, 
 nie zawsze samodzielnie rozwiązywał zadania domowe lub wykonał tylko proste przykłady. 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 ma trudności w opanowaniu podstawy programowej, ale jego braki nie wykluczają możliwości 

uzyskania podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, 
 z prac pisemnych otrzymał przynajmniej połowę ocen pozytywnych, 
 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 
 zadania domowe odrabiał z pomocą innych lub zdarzało mu się ich nie wykonać, 



 starał się poprawiać prace klasowe, wykazywał chęć współpracy, korzystał z proponowanej 
pomocy. 

 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 nie opanował wiadomości z zakresu podstawy programowej, a braki wykluczają 
   możliwość uzyskania podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, 
 z większości prac pisemnych otrzymał oceny niedostateczne, 
 nie był w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, 
 nie robił zadań domowych, 
 nie czynił starań, by braki w wiadomościach uzupełnić, 
 nie starał się poprawić prac klasowych, 
 wykazywał lekceważący stosunek do przedmiotu lub nauczyciela, 
 nie uczęszczał na zajęcia wyrównawcze.  
 
Kontrola i ocena osiągnięć: 
W klasach IV – VIII obowiązuje wagowy system oceniania. Każdej ocenie w skali 1 do 6 
przyporządkowuje się odpowiedni współczynnik, wyrażający wagę oceny. 
Waga 3: 

 praca klasowa; 
 udział w konkursie/przejście do kolejnego etapu (ocena 6); 
 dwie prace kontrolne sprawdzające postępy ucznia w nauczaniu matematyki (Sesja z 

plusem) 
Waga 2: 

 krótki sprawdzian  
 kartkówka/odpowiedź ustna; 
 praca metodą projektu; 
 udział w konkursie (ocena 5); 
 praca na lekcji; 

 
Waga 1: 

 praca domowa/zadanie praktyczne; 
 aktywność; 
 prowadzenie zeszytu przedmiotowego/zeszytu ćwiczeń. 

 
       Ocena okresowa i końcoworoczna opiera się na średniej ważonej i przekłada się na ocenę. 
Średnią ważoną obliczamy w ten sposób , że mnożymy każdą ocenę przez jej wagę, sumujemy 
wszystkie iloczyny i dzielimy przez sumę wszystkich wag. 
       Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: 
 
 

Średnia Ocena 
Od 0  do 1,70 Niedostateczny 
Od 1,71 do 2,70 Dopuszczający 
Od 2,71 do 3,70 Dostateczny 
Od 3,71 do 4,70 Dobry 
Od 4,71 do 5,50 Bardzo dobry 
Od 5,51 do 6,00 Celujący 

 
 
 
 
 
 

Zasady sprawdzania osiągnięć postępów ucznia. 
Sprawdzanie osiągnięć postępów cechuje obiektywizm, indywidualizacja, konsekwencja, 
systematyczność i jawność. Przy ocenianiu uwzględnia się zalecenia Poradni 
Psychologiczno –Pedagogicznej. 

 Praca klasowa obejmuje materiał z jednego działu. Zapowiadana jest co najmniej na 
tydzień przed planowanym terminem. Praca klasowa poprzedzona jest lekcją 
powtórzeniową z podaniem kryteriów i wymagań edukacyjnych. 

 Sprawdzian krótki obejmujący zakres wiadomości z 3-5 lekcji powinien być 
zapowiedziany. 

 Kartkówki są niezapowiadane i obejmują materiał z ostatnich dwóch lekcji. 
 Wszystkie prace pisemne oceniane są według skali punktowej określanej przez 

nauczyciela i przeliczane są skalą procentową odpowiadającą skali ocen. 
    
Skala oceniania      Skala oceniania PPP 
 100% - 98% – ocena celująca (6)              100% - 96% -  ocena celująca (6)  
   97% - 90% - ocena bardzo dobra (5)  95% - 85% - ocena bardzo dobra (5) 
   89% - 74%  - ocena dobra (4)               84% - 69% - ocena dobra (4)  
   73% - 50%  - ocena dostateczna (3)              68% - 45% - ocena dostateczna (3) 
   49% - 40%  - ocena dopuszczająca (2)              44% - 30% - ocena dopuszczająca (2) 
   39% -0%     - ocena niedostateczna (1)              29% - 0%   - ocena niedostateczna (1)
  
 Do oceny wyrażonej stopniem dodajemy plus (+) lub (-) przy górnej lub dolnej granicy 

procentowej punktów.  
 Nauczyciel oddaje sprawdzone prace nie później niż 14 dni od napisania pracy.  
 Do domu uczniowie dostają kserokopie prac klasowych i sprawdzianów. 
 Praca domowa ucznia sprawdzana jest na lekcji w formie pisemnej. Ocena z pracy 

domowej zależy od wybranego poziomu wymagań oraz staranności wykonania.  
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dydaktycznych dwukrotnie w 
ciągu semestru (ale nie przed zapowiedzianą pracą klasową lub sprawdzianem) 
 
Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń uczniów) 

 po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i poprawę, 
 uczeń może jednorazowo poprawić ocenę z pracy klasowe/kartkówkij (w terminie 7 

dni od chwili oddania pracy), przy czym obie oceny nauczyciel umieszcza w 
dzienniku i uwzględnia przy klasyfikacji semestralnej czy końcoworocznej. 

 Uczniowie nieobecni na pracy klasowej piszą go w terminie jednego tygodnia po 
powrocie do szkoły, na lekcji ustalonej z nauczycielem. 

W uzasadnionych przypadkach po dłuższej nieobecności ucznia w szkole możliwe jest 
wydłużenie czasu na uzupełnienie zaległości. 

 Uczeń mający kłopoty w nauce korzysta z „samopomocy koleżeńskiej” oraz pomocy 
nauczyciela na zajęciach wyrównawczych. 

 


