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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI 

w roku szkol. 2021/2022 

W TRAKCIE NAUCZANIA ZDALNEGO 

 

I. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie.  

1. Rozumienie pojęć matematycznych i definicji. 
2. Znajomość i stosowanie poznanych, pojęć, definicji  i  twierdzeń. 
3. Sprawność rachunkowa. 
4. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 
5. Modelowanie matematyczne. 
6. Rozumowanie i tworzenie strategii. 
7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. 
8. Aktywność na lekcjach, online. 
9. Umiejętność zaprezentowania wyników swojej pracy.   
10. Umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów matematycznych. 
11. Systematyczność i terminowość w odsyłaniu wskazanych przez nauczyciela aktywności. 

 
 

II. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności poddawane ocenianiu.  

1. Wypowiedzi ustne  
a) odpowiedź ustna poprzez MS Teams 
b) udział w dyskusji poprzez MS Teams   

2. Prace pisemne 
a) prace klasowe ( kończące realizowany dział materiału programowego lub obejmujące materiał kilku 

działów) zaliczane np. poprzez MS Teams 
b) sprawdziany diagnozujące ( w tym sprawdziany półroczne, sprawdziany próbne) 
c) kartkówki (trwające 15-20 minut, zapowiedziane ze wskazanego zakresu materiału lub 

niezapowiedziane obejmujące swoim zakresem 3 ostatnie jednostki tematyczne) zaliczane poprzez 
MS Teams, powtórkomat itp,  

d) prace domowe (w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń, repetytorium, poprzez MS Teams, 
powtórkomat, matlandię, zeszyt online)   

3. Działania twórcze 
a) udział i osiągnięcia w konkursach  
b) samodzielne dochodzenie do pewnych zależności, twierdzeń  
c) rozwiązywanie zadań dodatkowych 

4. Działania praktyczne 
a) wykonanie projektu, prezentacji multimedialnej 
b) nauczanie kolegów   

5. Praca na lekcji 
a) aktywność na lekcji  
b) prezentacja projektów      

 
 

III. Kryteria  oceniania  form aktywności ucznia.  

1. Opisane w Statucie Szkoły rozdz. VIII § 52 ust. 30.  
2. Wypowiedź ustna, aktywność na lekcji online jest oceniana: 

a) plusem (gdy jest krótką formą wypowiedzi);  
b) oceną (gdy jest dłuższą formą wypowiedzi). 

3.  Zadania domowe - na ocenę lub plusa ma wpływ zawartość merytoryczna, samodzielność, staranność. (prace 
niesamodzielne, kopie cudzych prac z internetu itp. będą ocenione na ocenę niedostateczną) 

4. Prace długoterminowe - pod uwagę brana jest zawartość merytoryczna, niestereotypowe sposoby rozwiązania 
danego problemu, umiejętność korzystania ze źródeł. 

5. Opracowanie i prezentacja projektów - szczegółowe kryteria oceny podane są do każdego projektu. 
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IV. Ocenianie. 

1. W szkole stosuje się ocenianie sumujące w skali ocen od 1 do 6 oraz elementy oceniania kształtującego. 
2. Zasady oceniania sprawdzianów i kartkówek - skala procentowa : 

a) celujący – 96% - 100%; 
b) bardzo dobry – 90% - 95%; 
c) dobry – 76% -89%; 
d) dostateczny – 51% - 75%; 
e) dopuszczający – 34% - 50%; 
f) niedostateczny – 0% - 33%. 
 

3. Inne formy oceniania 
a) Aktywność ucznia na lekcji, prace domowe itp. może być nagradzana „plusami”. Przez aktywność na 

lekcji rozumie się: częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań 
dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach; za 6 „plusów” uczeń otrzymuje ocenę celującą.  
b) Po każdym sprawdzianie (pracy klasowej) w formie ustnej lub pisemnej uczeń otrzyma  informację 

zwrotną (co  robi dobrze, co wymaga poprawy). 
c) Niektóre prace mogą podlegać także ocenie koleżeńskiej. 
 

4. Wpływ na ocenę klasyfikacyjną roczną ma: 
a) ocena półroczna , 
b) systematyczność i sumienność wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela,  
c) uczciwość w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela rozumiana jako powstrzymanie się od 

kopiowania prac wykonanych przez innych oraz wykonania zleconych zadań przez osoby trzecie,  
d) aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  na odległość, 
e) odpowiedzi ustne, ćwiczenia i zadania wykonywane na lekcji online, prace domowe oraz testy online. 

 
V. Zasady poprawiania ocen. 

Opisane w Statucie Szkoły rozdz. VIII § 52 ust. 19, 22. 
 

VI. Nieprzygotowania do lekcji. 

1. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru (łącznie podczas nauczania stacjonarnego i nauczania 
zdalnego) zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. Fakt ten należy zgłosić nauczycielowi na czacie. Przez 
nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak pracy domowej, brak sprawnego mikrofonu itp. umożliwiającego 
udział w lekcji. 

2. Po wykorzystaniu określonego powyżej limitu nauczyciel wpisuje uczniowi informację o zaistniałej sytuacji w 
dzienniku Librus – uwagi ; powiadamia  rodzica, że  może to skutkować obniżeniem oceny z zachowania oraz 
umawia się z uczniem na wykonanie  dodatkowych prac domowych. 

 
VII. Sposoby dokumentowania i informowania o ocenach. 

 
1. Opisane w Statucie Szkoły rozdz. VIII § 56 ust. 1-11. 
2. Oceny bieżące przekazywane są systematycznie uzupełniane w elektronicznym dzienniku lekcyjnym. 

  


