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W ... klasie gimnazjum/liceum będziemy oceniać wiadomości z matematyki w formie: 

 

► prac klasowych (45 lub 90 minut) sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia 

po zakończeniu danego działu, w postaci zadań otwartych oraz testów jednokrotnego 

wyboru; 

Liczba w roku: ok. 10     WAGA: 3 

► sesji (60 minut) sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia ze szczególnym 

uwzględnieniem zadań typowych dla egzaminu gimnazjalnego / maturalnego; 

Liczba w roku: 2      WAGA: 2 

► kartkówek (25 lub 15 minut) sprawdzających aktualnie przerabiany materiał; 

Liczba w roku: ok. 10     WAGA: 2 

► odpowiedzi ustnych (poprawne wypowiadanie się w języku matematycznym, znajomość pojęć 

matematycznych, prezentacja wiedzy matematycznej); 

Liczba w roku: ok. 4      WAGA: 1 

► prac domowych (sprawdzanie poprawności wykonanej pracy lub jej braku); 

Liczba w roku: ok. 4      WAGA: 1 

► aktywności na lekcji (sposób i częstotliwość wypowiadania się, umiejętność 

koncentracji, logicznego rozumowania, systematyczność, pracowitość, samodzielność, 

prowadzenie zeszytu, korzystanie z podręcznika i innych źródeł informacji, chęć 

do przezwyciężania trudności w nauce, rozumienie pojęć matematycznych i znajomość 

definicji); 

WAGA: 1 

► projekty 

WAGA: 1 

► referaty  

WAGA: 1 

► przygotowanie planszy (w gimnazjum obowiązkowe dla każdego ucznia) 

Liczba w roku: do 2     WAGA: 1 

 

Ocena semestralna to średnia ważona z ocen uzyskanych w I semestrze. Ocena roczna 

to średnia ważona z ocen uzyskanych przez cały rok szkolny. 

Na ocenę końcową pracujemy cały rok i dlatego nie ma możliwości podnoszenia oceny 

na wyższą pod koniec roku. 

 

Ocenę odpuszczającą otrzymuje uczeń, który uzyskał przynajmniej średnią 1,75.  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał przynajmniej średnią 2,75. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał przynajmniej średnią 3,75.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał przynajmniej średnią 4,75. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował bardzo dobrze materiał nauczania w danej 

klasie, wykazał się zainteresowaniem i ponadprzeciętnymi zdolnościami rozwiązywania 

zadań o podwyższonym stopniu trudności, a także uzyskał znaczące miejsce w olimpiadach 

i konkursach matematycznych. 

 



Na miesiąc przed końcem roku szkolnego uczeń i jego rodzic zostają powiadomieni 

o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu. Uczeń, który otrzymał zagrożenie ocena 

niedostateczną na semestr lub koniec roku jest zobowiązany do poprawy wszystkich (nie 

zaliczonych) wskazanych przez nauczyciela prac klasowych. 

 

Każdy uczeń ma obowiązek: 

► prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym robi notatki z lekcji, systematycznie 

rozwiązuje zadane przykłady i zadania; 

► przynoszenia podręcznika i zbioru zadań; 

► przynoszenia przyrządów matematycznych (zatemperowany ołówek, linijka, cyrkiel, 

ekierka, kątomierz); 

► poprawienia każdej pracy klasowej, z której uzyskał ocenę niedostateczną. 

 

Uczeń może: 

► poprawić trzy razy pracę klasową, z której uzyskał ocenę niedostateczną (do uzyskania 

oceny pozytywnej) w umówionym z nauczycielem terminie (ocena wcześniejsza przechodzi na 

wagę 1); 

► poprawić raz pracę klasową, z której uzyskał ocenę pozytywną w umówionym z 

nauczycielem terminie (ocena wcześniejsza przechodzi na wagę 1); 

► kartkówki nie podlegają poprawie; 

► trzy razy w semestrze zgłosić brak pracy domowej bez żadnych konsekwencji, ale na 

następnej lekcji ma obowiązek pokazania uzupełnionych braków nauczycielowi (w przypadku 

czwartego i kolejnego braku pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną), 

niewykorzystane plusy nie przechodzą na drugi semestr; uczeń, który nie wykorzysta 

żadnej z trzech szans otrzymuje oceną bardzo dobrą na koniec danego semestru; 

► otrzymać plusa za aktywność (pięć plusów daje ocenę bardzo dobrą); 

► otrzymać minusa za nieznajomość definicji i bieżącego materiału (trzy minusy dają 

ocenę niedostateczną); 

► trzy razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, które zwalnia z odpowiedzi 

i niezapowiedzianej kartkówki; 

 

Prace klasowe będą oceniane według następującego kryterium: 

95% - 100% + zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudność    ocena celująca, 

94% - 90%  ocena bardzo dobra, 

89% - 75% ocena dobra, 

74% - 60% ocena dostateczna, 

59% - 50% ocena dopuszczająca, 


