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PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI  

DLA UCZNIÓW KLAS I - III GIMNAZJUM 

 
ZASADY OCENIANIA 

 
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest jawne i systematyczne.  

2. Ocenianiu podlega wiedza ucznia, jego umiejętności kluczowe: uczenie się,  

myślenie, poszukiwanie, doskonalenie się, komunikowanie się, współpraca  

i działanie, postawa i zachowanie.  

3. Ocenie podlegają następujące umiejętności:  

 kształtowanie pojęć matematycznych,  

 prowadzenie rozumowań,  

 kształtowanie języka matematycznego,  

 sprawność rachunkowa,  

 rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,  

 sposób ujęcia zagadnienia.  

 posługiwanie się symbolami literowymi,  

 kształtowanie wyobraźni przestrzennej,  

 posługiwanie się przyborami geometrycznymi,  

 stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce,  

 korzystanie z różnych źródeł wiedzy,  

 praca w grupach,  

 wkład pracy uczniów,  

 systematyczność,  

 sumienność (obowiązkowość),  

 samodzielność pracy.  

4. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia:  

a) sprawdziany - zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, przeprowadzane 

są po zrealizowaniu każdego działu programowego;  

 w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, ma on obowiązek napisać  

go w ciągu dwóch tygodni od daty przeprowadzenia, w przeciwnym razie  

otrzymuje ocenę niedostateczną,  

 termin podania wyników sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch  

tygodni, ocenione sprawdziany uczeń otrzymuje do oglądu, a następnie oddaje 

je nauczycielowi (prace przechowywane są w teczkach uczniów),  

 uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawy oceny niedostatecznej  

z każdego sprawdzianu (w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny),  

 poprawa sprawdzianu jest dobrowolna,  

 obydwie oceny: poprawiana i poprawiona brane są pod uwagę,  

 uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawy oceny innej niż 

niedostateczna z jednego, dowolnego sprawdzianu raz w semestrze (w ciągu  
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dwóch tygodni od otrzymania oceny); obydwie oceny brane są pod uwagę,  

 nauczyciel oceniający sprawdzian powinien uwzględnić poniższe zasady 

ustalania ocen:  

Ocena ze sprawdzianu  Procent maksymalnej liczby punktów  

bardzo dobry  91 - 100  
 dobry  71-90  

dostateczny  51-70  
dopuszczający  41-50  
niedostateczny  0-40  

 
 ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił kryterium oceny bardzo dobrej  

i rozwiąże zadanie skalą trudności przewidzianą na ocenę celującą z podstawy 

programowej.  

b) krótkie prace pisemne - kartkówki - obejmujące materiał z trzech ostatnich 

lekcji, trwające nie dłużej niż 20 minut.  

c) wypowiedź ustna - przynajmniej raz w semestrze z trzech ostatnich tematów.  

d) praca domowa - powinna być sprawdzana przynajmniej raz w semestrze.  

 brak pracy domowej uczeń zgłasza na początku zajęć; uczeń ma prawo zgłosić 

nieprzygotowanie do zajęć nie podając przyczyny ( z wyjątkiem stycznia  

i czerwca oraz zapowiedzianych sprawdzianów ) trzy razy w semestrze; 

niepoinformowanie nauczyciela o braku zeszytu przedmiotowego lub pracy 

domowej skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej.  

e) prace nadobowiązkowe - za wykonanie dodatkowych prac nauczyciel może  

wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą.  

f) inne formy aktywności na lekcji i poza nią typu: referaty, wkład w dyskusję,  

zaangażowanie i aktywność na lekcjach powtórzeniowych orz na lekcjach  

wprowadzających nowy materiał, analiza wykresów, tabel, diagramów, 

modeli, wnioskowanie, korzystanie z podręczników i innych źródeł wiedzy, 

praktyczne rozwiązywanie problemów  

 za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje "plus", za 5 uzyskanych "plusów" 

uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.  

 
KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który systematycznie rozwija własne uzdolnienia. 

Bierze aktywny udział w zawodach matematycznych, osiąga sukcesy. Samodzielnie 

poszukuje rozwiązań zagadnień matematycznych. Buduje własne problemy. Potrafi 

wiązać poznane wiadomości interdyscyplinarnie. Otrzymuje oceny cząstkowe bardzo 

dobre i celujące.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał przewidziany 

programem nauczania i aktywnie uczestniczy w zajęciach. Rozwiązuje zadania 

dodatkowe, bierze udział w konkursach.  
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Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który poprawnie rozwiązuje typowe zadania i aktywnie  

uczestniczy w zajęciach. Wykorzystuje wiedzę w praktyce. W razie potrzeby korzysta 

ze wskazówek nauczyciela. Regularnie odrabia prace domowe. Ocenę dostateczną 

otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości. Rozwiązuje typowe 

zadania. Chętnie wykonuje polecenia nauczyciela.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń mający braki w opanowaniu minimum 

programowego. Rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności, czasem 

nawet z pomocą nauczyciela.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum programowego,  

a braki uniemożliwiają mu kontynuację nauki.  

 
1. Podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia jest śródroczne i roczne 

klasyfikowanie bądź nieklasyfikowanie ucznia, które odbywa się zgodnie z zapisem  

w WO.  

2. Ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia ustala nauczyciel danego przedmiotu.  

3. Podstawą ustalenia oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia są oceny cząstkowe  

w dzienniku (sześciostopniowa skala ocen).  

4. Ocenę semestralną ustala się w oparciu o oceny bieżące.  

5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być  

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, który odbywa się zgodnie  

z WO.  

 
INFORMOWANIE O OSIĄGNIĘCIACH EDUKACYJNYCH UCZNIA  

 

1. Nauczyciel systematycznie informuje uczniów o ich osiągnięciach ze sprawdzianów,  

prac klasowych i innych form aktywności.  

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.  

3. Informacja o ocenach bieżących uczniów przekazywana jest rodzicom w następujący  

sposób:  

 notatka w zeszycie przedmiotowym bądź dzienniczku ucznia,  

 wywiadówka,  

 konsultacje indywidualne,  

 udostępnienie prac pisemnych ucznia,  

 rozmowa telefoniczna (w wyjątkowych sytuacjach).  

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją  

uzasadnić.  

 

 

Opracowały:  

Maria Stępień  

Agnieszka Zielińska  


