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1. Skala ocen:
STOPIEŃ OZNACZENIE

CYFROWE
OZNACZENIE

LITEROWE

Celujący 6 cel

Bardzo dobry 5 bdb

Dobry 4 db

Dostateczny 3 dst

Dopuszczający 2 dop

Niedostateczny 1 ndst

2. Kontrakt z uczniami:
 Każdy uczeń jest oceniany z zasadami sprawiedliwości.
 Uczeń ma obowiązek przynoszenia na każdą lekcję podręcznika do matematyki, zeszytu 

ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego.
 Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe, z określonego materiału, poprzedzone 

powtórzeniem i zapowiedziane tydzień wcześniej.
 Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej lub sprawdzianu z całą 

klasą, to powinien napisać go w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.
 Uczeń może poprawić pracę klasową i sprawdzian napisane na ocenę niedostateczną lub 

dopuszczającą. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od dnia 
podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę klasową tylko raz. Prace klasowe są 
poprawiane i wszystkie błędy omawiane z uczniami.

 Kartkówki nie muszą być zapowiadane (umowa z uczniami) i nie mogą być poprawiane. 
Obowiązują na nich wiadomości z trzech ostatnich lekcji. Czas trwania kartkówki nie 
przekracza 15 minut.

 Prace pisemne są sprawdzone i ocenione w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania. 
 Za aktywność na lekcji uczeń nagradzany jest „plusami”. Za cztery zgromadzone „plusy” 

uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste 
zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań 
dodatkowych w czasie lekcji oraz aktywną prace w grupach.

 Uczeń ma prawo 3 razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie (brak pracy domowej, 
brak wiedzy, brak podręcznika, ćwiczeń lub zeszytu, brak przyborów).

 Uczeń ma obowiązek odrabiać zadania domowe. Prace domowe są sprawdzane bez 
zapowiedzi na ocenę lub na „plusy” Jeżeli uczeń zatai brak pracy domowej otrzymuje ocenę
niedostateczna. Za wcześniejsze zgłoszenie braku pracy domowej uczeń otrzymuje „minus”.

 Brak zadania domowego, zeszytu, ćwiczeń, przyborów geometrycznych (tylko na lekcjach 
geometrii) uczeń zgłasza przy sprawdzaniu obecności. Za brak przygotowania do lekcji 
uczeń otrzymuje minus, który jest wpisany w dzienniku obok plusów za aktywność.

 Za cztery zgromadzone minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 W stosunku do ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe (uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym 
z programu nauczania) potwierdzone pisemną opinią z poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub innej upoważnionej poradni, nauczyciel obniża wymagania edukacyjne 
zgodnie z zaleceniami poradni.



3. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów:

Nauczyciel na lekcji matematyki może stosować następujące formy sprawdzania wiedzy i 
umiejętności ucznia:
1. prace klasowe i sprawdziany (waga 5)- po każdym dziale zapowiedziane tydzień wcześniej,
2. kartkówki (waga 4)-zapowiedziane lub nie z materiału z trzech ostatnich lekcji,
3. odpowiedz ustna (waga 4)-z materiału z trzech ostatnich lekcji,
4. prace domowe (waga 3)-prace domowe sprawdzane bez zapowiedzi,
5. zeszyt ćwiczeń (waga 3)-sprawdzany bez zapowiedzi,
6. aktywność na lekcji (waga 3)-na wszystkich lekcjach,
7. inne formy aktywności (waga 3)-indywidualnie

4. Kryteria oceniania prac pisemnych:

Przyjmuje się następujące kryteria procentowe oceny wiadomości i umiejętności ucznia 
sprawdzianach: 
1) 100% + zadanie dodatkowe  – celujący;
2) 99% – 90% bardzo dobry;
3) 89% – 75% dobry;
4) 74% – 51% dostateczny;
5) 50% – 30% dopuszczający;
6) 29% i niżej niedostateczny

5. Kryteria ocen:

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, a braki w 

wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 
przedmiotu,

• nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy 
nauczyciela,

• nie wykazał najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia 
podstawowej wiedzy i umiejętności. 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
• ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale umożliwiają one uzyskanie 

podstawowej wiedzy z matematyki w ciągu dalszej nauki,
• rozwiązuje (często przy pomocy nauczyciela) zadania typowe o niewielkim stopniu 

trudności; 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
• opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej z 
matematyki, 

• rozwiązuje zadania typowe o średnim stopniu trudności.

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:



• nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w 
danej klasie ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie
programowej z matematyki,

• poprawnie stosuje wiadomości,
• samodzielnie rozwiązuje  typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
• sprawdziany pisze w większości na ocenę dobrą,
• systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział,
• potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika,
• wykorzystuje przy samodzielnym rozwiązywaniu zadań dostępne materiały,
• poprawnie posługuje się językiem matematycznym i właściwą terminologią,
• sprawnie wykonuje obliczenia rachunkowe.

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określone programem nauczania, 
• sprawnie posługuje się definicjami, terminologią i symboliką matematyczną, 
• samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, 
• posiada umiejętność czytania i rozumienia tekstów matematycznych, analizowania, 

uogólniania i wyciągania wniosków,
• potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach,
• w większości sprawdziany pisze na oceny bardzo dobre,
• bierze aktywny udział w lekcji.

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
• posiadł wiedzę z umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej 

klasie,
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych,
• rozwiązuje zadania dodatkowe wykraczające poza program nauczania,
• samodzielnie rozwija zainteresowania matematyczne i poszerza zdobytą wiedzę,
• osiąga sukcesy w konkursach matematycznych.

6. Kryteria oceny semestralnej i rocznej:

• Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego 
Systemu Oceniania.

• O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz 
wychowawce klasy miesiąc przed klasyfikacją.

• Zagrożenie oceną niedostateczną otrzymuje uczeń którego średnia ważona zamyka się w 
przedziale 1,00-2,00.

• Brak oceny niedostatecznej półrocznej nie wyklucza oceny niedostatecznej rocznej. 
• Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej.
• W przypadku ucznia posiadającego pisemną opinię z poradni psychologiczno – 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, wymagania edukacyjne dostosowane są do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

• Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz 
rozporządzeniami MEN.


