
Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki na rok szk. 2022/2023 

1. W trakcie roku szkolnego, po każdym zakończonym dziale programowym, odbędzie się całogodzinny, 

zapowiedziany sprawdzian, poprzedzony lekcją powtórzeniowo – ćwiczeniową. Nauczyciel może podzielić 

przerabiany duży dział na mniejsze partie. Wówczas z jednego działu odbędzie się więcej niż jeden sprawdzian. 

W razie potrzeby mogą odbywać się również inne zapowiedziane sprawdziany całogodzinne, które nie wynikają  

z zakończenia działu (np. badanie wyników nauczania, test kompetencji dla uczniów klas pierwszych, próbne 

egzaminy maturalne). 

2. Na sprawdzianach przyjmuje się następujące progi oceniania : 

30% - 49%  dopuszczający 

50% - 69% dostateczny 

70% - 89% dobry 

90% - 99% bardzo dobry 

100% celujący 

3. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaku „+”; przyporządkowuje się im wówczas wartości: 

Ocena 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 

Wartość 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 

4. Podczas zajęć będą odbywały się kartkówki (zapowiedziane lub niezapowiedziane) oraz odpytywanie przy 

tablicy. Materiał obowiązujący przy tych formach to 3 jednostki lekcyjne wstecz oraz poznane wcześniej 

podstawowe wiadomości ( ze szkoły podstawowej). 

5. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji raz w półroczu, co zwalnia go z udziału w kartkówce (musi ją 

zaliczyć w terminie jednego tygodnia) lub z odpowiedzi ustnej. Podobne zasady dotyczą „szczęśliwego numerka”. 

W przypadku klas z rozszerzoną matematyką uczeń może zgłosić nieprzygotowanie dwa razy w półroczu. Uczeń 

zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji. 

6. Niesamodzielna praca ucznia podczas prac pisemnych (w tym korzystanie z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń telekomunikacyjnych) będzie karana oceną niedostateczną. 

7. Uczeń nieobecny na sprawdzianie bądź kartkówce musi go napisać w terminie do dwóch tygodni. Jeśli tego nie 

zrobi – otrzyma ocenę niedostateczną. Zaległą kartkówkę powinien napisać w ciągu tygodnia. 

8. W ciągu roku szkolnego uczeń może poprawiać ocenę ze sprawdzianu tylko jeden raz w terminie ustalonym  

z nauczycielem, nie dłuższym niż dwa tygodnie od ogłoszenia wyników lub powrotu ucznia po dłuższej 

nieobecności. 

9. Uczeń zagrożony śródroczną lub roczną oceną niedostateczną może poprawić jedną ocenę z pracy pisemnej 

ustaloną z nauczycielem. 

10. Procedura uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana zawarta jest w § 98 Statutu szkoły. 

11. Jeżeli uczeń poprawi ocenę (na wyższą), to ostateczna ocena cząstkowa przyjmuje wartość: 

Ocena 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 
Poprawa 1+ 2 2+ 3 3+ 4 4+ 5 5+ 6 2 2+ 3 3+ 4 4+ 5 5+ 6 
Wartość 1+ 2 2 2+ 2+ 3 3 3+ 3+ 4 2 2+ 2+ 3 3 3+ 3+ 4 4 

Ocena 2 2 2 2 2 2 2 2 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3 3 3 
Poprawa 2+ 3 3+ 4 4+ 5 5+ 6 3 3+ 4 4+ 5 5+ 6 3+ 4 4+ 
Wartość 2+ 3 3 3+ 3+ 4 4 4+ 3 3+ 3+ 4 4 4+ 4+ 3+ 4 4 

Ocena  3 3 3 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 4 4 4 4 4+ 4+ 4+ 5 5 5+ 
Poprawa  5 5+ 6 4 4+ 5 5+ 6 4+ 5 5+ 6 5 5+ 6 5+ 6 6 
Wartość 4+ 4+ 5 4 4+ 4+ 5 5 4+ 5 5 5+ 5 5+ 5+ 5+ 6 6 

12. Brak zadania domowego będzie odnotowany. Przy dwóch lub trzech godzinach matematyki tygodniowo  

za dwukrotne, a przy co najmniej czterech – za trzykrotne stwierdzenie braku pracy domowej uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. Oceny tej nie można poprawić. 

13. Uczeń może być oceniony z aktywności. 

14. Uczeń może być oceniony podczas lekcji za posiadane wiadomości z bieżącego materiału (krótka odpowiedź,) za 

pomocą znaków „+” lub „–”, co może przełożyć się na ocenę. 

15. W przypadku zdalnej realizacji treści podstawy programowej wykorzystywane będą narzędzia wskazane przez 

nauczyciela. 

16. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

a) sprawdzanie poprawności wykonanych przez uczniów zadań, które przesłane zostały nauczycielowi  

na wskazany przez niego nośnik w określonym terminie (wszystkie formy utrwalania wiedzy zaplanowane 

przez nauczyciela są obowiązkowe – uczeń musi je wykonać); zaległości spowodowane nieobecnością ucznia 

na lekcjach z przyczyn losowych powinny zostać przez niego uzupełnione w ciągu tygodnia od dnia, w którym 

ponownie uczestniczy w zajęciach zdalnych; 



b) testy, kartkówki i sprawdziany rozwiązywane na platformie edukacyjnej w ściśle określonym czasie, o którym 

uczniowie zostaną powiadomieni z kilkudniowym wyprzedzeniem; w przypadku niedostosowania się  

do terminu wykonania testu, uczeń zobowiązany jest napisać go w dniu ustalonym z nauczycielem (online lub 

w formie papierowej – w przypadku powrotu do szkoły). 

17. Wartości wag oraz oznaczenia ocen cząstkowych w poszczególnych kategoriach przedstawia tabela: 

Kategoria oceny Oznaczenie w dzienniku Waga oceny 
Sprawdzian S 1 
Sukces w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym KO 1 
Kartkówka K 0,8 
Odpowiedź ustna O 0,8 
Aktywność A 0,6 – 0,8 
Prezentacja  P 0,8 
Brak pracy domowej ZD 0,8 
Wiadomości bieżące W 0,8  
Matury próbne MP 0 
Test kompetencji TK 0 

18. Ocena śródroczna i roczna jest ustalana na podstawie średniej ważonej, zgodnie z tabelą: 

Średnia ważona Ocena 

poniżej 1,76 niedostateczny 

1,76 – 2,50 dopuszczający 

2,51 – 3,50 dostateczny 

3,51 – 4,50 dobry 

4,51 – 5,19 bardzo dobry 

5,2  celujący 

19. Powyższe zasady oceniania obowiązują od roku szkolnego 2022/2023. 


