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Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki  
 

Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) są zgodne  z podstawą programową oraz obowiązującym 

w szkole wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania (WZO—Statut Rozdział 7). 

 

I. Ogólne zasady oceniania uczniów 

 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne oraz zachowania ucznia podczas edukacji 

stacjonarnej, hybrydowej oraz zdalnej. 
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

3. Nauczyciel: 

 informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym 

zakresie; 

 udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

 motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce, 

 dostarcza rodzicom i informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia; 

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób 

określony w statucie szkoły. 

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz są 

udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

7. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły oraz PSO 

zawierający wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. 

 

 

II. Formy sprawdzania wiedzy 

 

Ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia 

praktyczne, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

 

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 (nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym). 

 Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy. 

 Każdą pracę klasową poprzedza lekcja (lub dwie lekcje) powtórzeniowa, podczas której 

nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze z zagadnienia z danego działu. 

 Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób przechowywania 

prac klasowych są zgodne z WZO (przechowuje się je  do końca roku szkolnego). 

 Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich 

poziomach wymagań edukacyjnych – od koniecznego do wykraczającego. 

 Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z WSO ( przedziały 

procentowe na poszczególne oceny). 

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

 

2. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i 

umiejętności ucznia z zakresu programowego 3  jednostek lekcyjnych. 

 Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym 
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kartkówki. 

 Kartkówka jest tak skonstruowany, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w 

czasie nie dłuższym niż 25minut. 

 Umiejętności i wiadomości objęte kartkówką wchodzą w zakres pracy klasowej 

przeprowadzanej po zakończeniu działu i tym samym ocena ze sprawdzianu poprawiana 

jest pracą klasową. 

 Zasady przechowywania sprawdzianów i kartkówek reguluje WZO ( do końca roku 

szkolnego). 

Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg 

następującej skali: 
100% — 99% celujący 

98% — 91% bardzo dobry 

90% — 75% dobry 

74% — 51% dostateczny 

50% — 34% dopuszczający 
33% — 0% niedostateczny 

   

3. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Na  prośbę 

ucznia na uczycie  może odpytywać  podczas  przerwy. 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 innej 

formie zleconej przez nauczyciela ( również w formie elektronicznej) 

 Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o 

konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie 

może być negatywnie oceniona. 

 Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, 

poprawność i estetykę wykonania. 

5. Aktywność i praca ucznia na lekcji jest oceniana oceną lub plusem  

 Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, 

krótką prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na 

lekcji przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji oraz za rozwiązanie 

zadania z treścią. 

 Kropkę uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak 

przyrządów, zeszytu, zeszytu ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji oraz za brak 

zadania domowego. 

 Sposób przeliczania plusów i kropek na oceny jest zgodny z umową między 

nauczycielem i uczniami ( 3 plusy ocena bdb za rozwiązanie zadań 

tekstowych, dwie kropki ocena ndst  za brak zadania domowego lub brak 

przyborów na lekcji geometrii) 

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

lub w domu. 

  Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę: 

 poprawnosć merytoryczną, 

 dokładność wykonania polecenia, 

 staranność i estetykę, 

 w przypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia 

 pomysłowość. 
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7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych 

uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, 

przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji 

multimedialnych. Oceniając ten rodzaj pracy uczniów, nauczyciel bierze pod 

uwagę m.in.: 

 wartość merytoryczną pracy, 

 estetykę wykonania, 

 wkład pracy ucznia, 

 sposób prezentacji, 

 oryginalność i pomysłowość pracy. 

8. Zadania umieszczane na platformach edukacyjnych. 

9. Szczególe osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach 

przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami 

zapisanymi w WZO. 

 

III. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego 

 

1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej. 

2. Zgodnie z zapisami WZO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego 

roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki, 

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny 

klasyfikacyjnej, 

- trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej. 

3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę 

stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, ocenianych przez 

wymienione w punkcie II różne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności. 

Oceny śródroczne i roczne wystawiane są  na podstawie średniej ważonej ocen 

cząstkowych zawartych w następujących przedziałach: 

a) Podczas edukacji stacjonarnej: 

5,25 – 6,0 – celujący 

5,24 – 4,7 – bardzo dobry 

4,69 – 3,7 – dobry 

3,69 – 2,7 – dostateczny 

2,69 – 2,0 – dopuszczający 
1,99 – 0 – niedostateczny 

 

b) Podczas edukacji zdalnej: 
 

Średnia ważona Ocena 

5,15 -6.0 celujący 

4,7- 5,14 bardzo dobry 

3,7– 4,69 dobry 

2,7- 3,69 dostateczny 

2,00 – 2,69 dopuszczający 

0 -1,99 niedostateczny 
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IV.  Warunki poprawy oceny  rocznej, jeśli jest niższa od przewidywanej (WZO 

§103.) 

  

1. Rodzic ma prawo zgłosić pisemnie nauczycielowi chęć poprawy 

zaproponowanej  oceny rocznej w ciągu trzech dni po otrzymaniu 

proponowanej oceny. 

2. Nauczyciel wyraża zgodę na poprawę oceny, jeśli uczeń: systematycznie 

uczestniczył w zajęciach, brał aktywny udział w lekcji, prowadził zeszyt 

przedmiotowy, odrabiał zadania domowe, poprawiał oceny cząstkowe w 

wyznaczonych terminach, przedstawił orzeczenie lekarskie o przyczynie 

niepowodzeń szkolnych, spowodowanych chorobą lub deficytami. 

3. W przypadku, gdy uczeń spełnia ww.  warunki, nauczyciel przygotowuje 

test sprawdzający i ustala termin poprawy oceny. 

4. Ocena roczna otrzymana w wyniku poprawy nie podlega kryteriom średniej 

ważonej. 

5. W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niższej, nie jest ona brana pod 

uwagę.  

 

V. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 

 

1. Uczeń może poprawić każdą ocenę cząstkową  niekorzystną dla niego. 

2. Oceny ze sprawdzianów poprawiane są poprzez sprawdzian poprawkowy lub 

odpowiedź ustną w terminie dwóch tygodni po omówieniu sprawdzianu i 

wystawieniu ocen, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec 

wydłużeniu. 

3. Oceny z odpowiedzi ustnych mogą być poprawione w formie odpowiedzi 

ustnych lub poprzez sprawdzian. 

4. Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach poprzez 

udział w zajęciach wyrównawczych lub indywidualne konsultacje z 

nauczycielem. 

5. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub 

rocznej regulują przepisy WZO i rozporządzenia MEN. 

 

 

VI. Wagi ocen cząstkowych z matematyki:  

a)  podczas edukacji stacjonarnej: 

 

kategoria waga kolor 

Testy, sprawdzian y, prace klasowe 5 czerwony 

Osiągnięcia w konkursach rejonowych 5 czerwony 

Osiągnięcia w konkursach międzyszkolnych 4 czarny 

Kartkówka 3 zielony 

Odpowiedź ustna ( obejmuje 3 lekcje) 3 zielony 

Osiągnięcia w konkursach szkolnych 3 zielony 

Aktywność 2 fioletowy 

Zadanie domowe długoterminowe (projekt, 

prezentacja) 

2 fioletowy 

Zadanie domowe 1 niebieski 
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Tabliczka mnożenia  2 niebieski 

Zadania z treścią ( za trzy plusy) 2 czarny 

Odpowiedź ustna ( krótka, np. wzory na pola) 2 fioletowy 

Praca samodzielna ( zeszyt ćwiczeń) 2 czarny 

Przygotowanie do lekcji 1 niebieski 

Prace praktyczne,  plastyczne ( diagramy 

procentowe, rysunki, rzuty, wykresy, 

prezentacje,) 

2 czarny 

Krótkie testy ( przygotowanie do egzaminu) 3 fioletowy 

Praca w grupach na lekcji 1 niebieski 

Laureat konkursu wojewódzkiego 10 czerwony 
 

 

b) Podczas edukacji zdalnej: 
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VII  Sposoby dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i 

rozwojowych ucznia ( zgodnie z zaleceniami PPP): 

 

1) wydłużanie czasu na odpowiedź i prace pisemne, 

2) zmiana formy odpytywania – podczas przerw 

3) naprowadzanie ucznia, udzielanie dodatkowej pomocy, wyjaśnień, 

4) ograniczanie liczby zadań, zmniejszenie stopnia trudności 

5) systematyczne sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia, 

6) podawanie krótkich poleceń i komunikatów w prostej formie, 

7) odpowiedni dobór treści, zmniejszenie ilości materiału oraz trudności 

8) motywowanie do dokładności i samokontroli w wykonywaniu prac, 

9) tworzenie atmosfery życzliwości i bezpieczeństwa, częste pochwały 

10)  dbanie o dobry kontakt emocjonalny z uczniem w sytuacjach egzekwowania wiedzy i 

umiejętności, 

11) wskazywanie mocnych stron i motywowanie do pracy, 

12)  współpraca z rodzicami 

13) zajęcia wyrównawcze, konsultacje 
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