
OGÓLNE ZASADY SPRAWDZANIA I OCENIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA NA MATEMATYCE 

I . 
Ocenie podlegają: 
- sprawdziany, prace klasowe - są obowiązkowe, obejmują materiał z określonego działu matematyki; są 
zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem poprzedzone lekcją powtórzeniową; 
- kartkówki - obejmują materiał z co najwyżej 3 ostatnich tematów, nie muszą być zapowiadane; 
- diagnozy, testy - są obowiązkowe, mogą obejmować materiał z całego semestru lub całego roku, testy są 
zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem; terminy diagnoz są podawane na początku roku szkolnego; 
- prace domowe – podlegają sprawdzaniu w formie ustnej lub pisemnej; 
- zeszyt przedmiotowy - prowadzenie notatek (informacji podanych przez nauczyciela koniecznych do zapisania) w 
zeszycie przedmiotowym jest obowiązkiem każdego ucznia. Ich brak oznacza ocenę niedostateczną; 
- praca ucznia na lekcji – aktywność, praca indywidualna, praca w grupie. 
II. 
Zasady poprawiania ocen: 

1. Sprawdzian można poprawić jeden raz, w terminie do dwóch tygodni od otrzymania oceny, przy czym w 
dzienniku zachowana jest ocena z poprawy. 

2. Ocena ndst jest poprawiana obowiązkowo. 
3. Oceny dop, dst, db mogą być poprawiane przez uczniów z zastrzeżeniem pkt 1. 
4. Poprawa sprawdzianu odbywa się podczas konsultacji. 
5. Kartkówek i diagnoz nie poprawia się. 
6. Uczeń nieobecny w czasie pracy pisemnej (sprawdzianu, pracy klasowej) jest zobowiązany do napisania jej 

podczas konsultacji w terminie ustalonym przez nauczyciela. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia w 
ustalonym terminie powoduje wpisanie oceny niedostatecznej z danej pracy pisemnej. 

III. 
Pozostałe ustalenia: 

1. Uczeń ma prawo zgłosić tyle razy w semestrze nieprzygotowanie do zajęć (brak zadania domowego lub brak 
zeszytu) bez żadnych sankcji, ile godzin tygodniowo ma zajęć danego przedmiotu, nie podając przyczyny. Za 
każde kolejne nieprzygotowanie oraz niezgłoszony brak przygotowania do zajęć – uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. Brak zadania domowego uczeń zgłasza na początku lekcji. 

2. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania do zajęć, które nastąpiło z ważnych 
przyczyn, potwierdzonych pisemnie przez rodzica/opiekuna. 

3. Aktywność ucznia na lekcji oceniana jest na bieżąco. Pięć znaków plus oznacza ocenę bardzo dobrą. 
4. Uczeń, który przeszkadza w prowadzeniu lekcji będzie zapytany na ocenę lub otrzyma zadanie karne, które 

musi wykonać na najbliższe zajęcia (wykonane zadanie nie podlega ocenie, jeśli nie przedłoży pracy 
otrzymuje ocenę niedostateczną). 

5. W przypadku dłuższej nieobecności na lekcji, uczeń ma obowiązek uzupełnić zeszyt i nadrobić materiał w 
ciągu tygodnia od powrotu do szkoły. 

6. Na lekcje geometrii uczeń obowiązkowo przynosi zeszyt czysty, liniuszek, zatemperowany ołówek HB, 
gumkę, linijkę oraz (po zapowiedzi nauczyciela) dodatkowe przybory: kątomierz, ekierka, cyrkiel. Za brak 
zapowiedzianych niezbędnych do lekcji przyborów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program 
nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz osiąga sukcesy w konkursach 
matematycznych. 

8. Nauczyciel może zobowiązać ucznia do uczęszczania na zajęcia wyrównawcze z matematyki (ostatecznie 
rodzic deklaruje udział w w/w zajęciach w formie pisemnej). 

9. W przypadku ucznia posiadającego opinię z PPP dostosowywane są indywidualnie wymagania. 
 

Punktacja 

0 -35%              ndst 

36 – 49%          dop 

50 – 69%          dst 

70 – 88%          db 

89 – 100%        bdb 

100%                cel 

 


