
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI 

I. Kontrakt z uczniami 

1. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w punkcie II formy aktywności ucznia. 
2. Wymagania na poszczególne oceny są podane na początku roku szkolnego i są dostępne na stronie internetowej zespołu 

(zsp10.pless.pl/Strefa ucznia/Wymagania na oceny).  
3. Prace klasowe, sprawdziany i testy są obowiązkowe.  
4. Prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy 

(NACOBEZU). 
5. Krótkie sprawdziany i kartkówki nie muszą być zapowiadane.  
6. Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub teście wagi 5 jest zobowiązany napisać sprawdzian w terminie do 2 tygodni od przyjścia do szkoły po 

uzgodnieniu z nauczycielem, w przeciwnym razie pisze tę pracę na najbliższej lekcji matematyki. 
7. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną z pracy klasowej lub testu może poprawić ją w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem (nie przekraczającym dwóch tygodni) od otrzymania tej oceny. 
8. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.  
9. Krótkie sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi, zadania domowe nie podlegają poprawie (uzasadnienie: uczeń powinien pracować 

systematycznie, prace klasowe zawierają materiał sprawdzany podczas kartkówek i odpowiedzi – poprawa pracy klasowej świadczy o 
opanowaniu materiału z działu).  

10. Nauczyciel przechowuje prace klasowe i ocenione testy do końca roku szkolnego.  
11. Sprawdzone i ocenione kartkówki są zwracane uczniom. Uczeń ma obowiązek wkleić kartkówkę do zeszytu pod lekcją oraz wykonać jej 

poprawę. 
12. Prace klasowe i sprawdziany są udostępniane uczniom na lekcji dotyczącej omówienia i poprawy danego sprawdzianu. 
13. Uczeń, który przychodzi do szkoły w dniu sprawdzianu po nieobecności co najmniej tygodniowej, może uzgodnić z nauczycielem inny termin 

napisania sprawdzianu.  
14. Uczeń trzy razy w ciągu semestru może być nieprzygotowany do lekcji (w tym brak zadania, przyrządów do geometrii, zeszytu, zeszytu 

ćwiczeń), o czym informuje nauczyciela na początku lekcji, otrzymuje “np”. Jeżeli uczeń nie zgłosi braku, otrzymuje uwagę negatywną. 
15. Za zadanie domowe uczeń może otrzymać “+”. Za zgromadzenie sześciu plusów otrzymuje ocenę celującą z zadania domowego.  
16. Za każdorazowy brak zadania domowego uczeń otrzymuje minus (bz). Za zgromadzenie trzech minusów uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 
17. Aktywność oceniana jest plusem. Sześć "+" jest równoznaczne z oceną celującą. 
18. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „- ”  
19. Uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości i uzupełnić wszystkie zapisy w zeszycie i zeszycie ćwiczeń, jeśli był nieobecny lub też 

reprezentował szkołę na zawodach, konkursach itp.; w przypadku 1 lekcji nieobecności wszystko uzupełnić na kolejną lekcję, w przypadku 
dłuższej choroby termin może być uzgodniony z nauczycielem.  

II. Formy aktywności 

Formy aktywności Waga oceny 

● Praca klasowa 
● Test z całego działu 5 

● Test “Sesja z plusem” 1 

● Odpowiedź ustna 3 

● Kartkówka 
● Aktywność 
● Praca na lekcji 
● Realizacja projektu 

3 

● Praca w grupach 
● Zadania domowe 1 

● Osiągnięcia w konkursach 6 

● Praca diagnozująca 0 

● Prace dodatkowe 3 

 

III. Kryteria ocen poszczególnych form aktywności 

1. Oceny z prac pisemnych, prace klasowe, testy, sprawdziany, kartkówki ustala się według skali procentowej z możliwej do uzyskania ilości punktów: 

celujący  97% - 100%; 

bardzo dobry 85% - 96%; 

dobry 70% - 84%; 

dostateczny 50% - 69%; 

dopuszczający 30% - 49%;  

niedostateczny poniżej 30%. 



 

IV. Przedziały punktowe (wg średniej ważonej)  na poszczególne oceny przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej 

niedostateczny 0,00 - 1,59; 

dopuszczający 1,60 - 2,59; 

dostateczny 2,60 - 3,59; 

dobry 3,60 - 4,59; 

bardzo dobry 4,60 - 5,29; 

celujący 5,30 - 6,00 

 


