
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI 

w I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego 

Matematyka praktyczna jest przedmiotem wspomagającym nauczanie matematyki. Oba przedmioty są ze sobą nierozerwalnie związane i 

wystawiana z nich jest jedna ocena. 

Kontrolowanie i ocenianie uczniów jest spójne z tym, co było przedmiotem nauczania. Głównymi obszarami oceniania są: wiedza zdobyta 

przez ucznia, umiejętności pozwalające uczniowi na gromadzenie i pogłębianie wiedzy, a także postawa młodego człowieka wyrażająca się w dążeniu do 

samodzielnego zdobywania wiedzy.     W celu wnikliwej oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów posługujemy się różnorodnymi środkami i metodami: 

prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki), odpowiedzi ustne, praca w grupach, praca domowa, aktywność na zajęciach. 

Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej bierze się pod uwagę wagę ocen cząstkowych (średnia ważona). Wagi ocen: ocena za brak 

zaliczenia materiału przy warunkowej promocji / ocena z zaliczenia nieklasyfikowania / ocena z poprawy pierwszego okresu  – 5, sprawdzian 

przekrojowy – 4, sprawdzian / praca klasowa / test – 3, kartkówka / odpowiedzi ustne – 2, inne – 1. 

Ocena śródroczna klasyfikacyjna i ocena roczna są przyporządkowane średniej ważonej: niedostateczny – <1-1,7>; dopuszczający – <1,8-2,7>; 

dostateczny –<2,8-3,7>; dobry – <3,8-4,6>; bardzo dobry – <4,7-5,8>; celujący – powyżej 5,8. 

 

KRYTERIA OGÓLNE: 
Poniższe kryteria ocen należy rozumieć koniunktywnie. 
Ocena niedostateczna 
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości wynikających z programu nauczania oraz: 

·          Nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów, twierdzeń, 
·          Popełnia rażące błędy w rachunkach, 
·          Nie potrafi (nawet przy pomocy nauczyciela, który zadaje pytania pomocnicze) wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań, 
·          Nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności. 

Ocena dopuszczająca 
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że potrafi: 

·          Samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonać ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności, 
·          Wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć oraz algorytmów, 
·          Operować najprostszymi obiektami abstrakcyjnymi (liczbami, zbiorami, zmiennymi, zbudowanymi z nich wyrażeniami). 

Ocena dostateczna 
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową, co pozwala mu na: 

·          Wykazanie się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i algorytmów, 
·          Stosowanie poznanych wzorów i twierdzeń w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań, 
·          Wykonywanie prostych obliczeń i przekształceń matematycznych. 

Ocena dobra 
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy programu nauczania, a 

także potrafi: 
·          Samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, 
·          Wykazać się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć, twierdzeń i algorytmów, 
·          Posługiwać się językiem matematycznym, który może zawierać jedynie nieliczne błędy i potknięcia, 
·          Sprawność rachunkowa, 
·          Przeprowadzać proste rozumowania dedukcyjne. 

Ocena bardzo dobra 
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres materiału przewidziany programem nauczania oraz potrafi: 

·          Sprawnie rachować, 
·          Samodzielnie rozwiązywać zadnia, 
·          Wykazać się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania w zadaniach, 
·          Posługiwać się poprawnym językiem matematycznym, 
·          Samodzielnie zdobywać wiedzę, 
·          Przeprowadzać rozmaite rozumowania dedukcyjne. 

Ocena celująca 
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który spełnia jeden z podpunktów: 

·          Twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 
·          Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, 
·          Pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania, 
·          Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych. 

 

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE: 

Ø  Uczeń otrzymuje w ciągu semestru minimum 3 oceny cząstkowe. 

Ø  Na lekcji uczeń może być oceniony za: odpowiedź, aktywność, wykonywane ćwiczenia lub brak pracy. 

Ø  Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany (nie dotyczy prac 

klasowych). 

Ø  Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze być nieprzygotowany do lekcji, ale ma obowiązek o tym poinformować 

nauczyciela na początku lekcji. Każde następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. Zgłoszenie 

nieprzygotowania zwalnia ucznia z pisania niezapowiedzianej kartkówki. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z 



obowiązku uczestniczenia w zajęciach, zapowiedzianej wcześniej pracy klasowej, kartkówki lub testu oraz 

długoterminowych prac domowych. 

Ø  Kartkówki  niezapowiedziane sprawdzają opanowanie materiału z ostatnich lekcji. Trwają od 5 do 20 minut. 

Obejmują nie więcej niż 3 poprzednie jednostki lekcyjne. Nauczyciel po przeprowadzeniu takiej kartkówki może 

dokonać sprawdzenia jedynie kilku wybranych losowo prac. Wówczas taka praca jest równa odpowiedzi ustnej. 

Nie można ich poprawiać. 

Ø  Prace klasowe przeprowadzane są po zakończeniu realizacji danego działu materiału, zapowiadane są przynajmniej 

z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Ø Prace klasowe mogą być dwupoziomowe, uczeń  ma wtedy prawo wybrać jeden  zastaw zadań: łatwiejszy 

(maksymalnie na ocenę dostateczną) lub tradycyjny. 

Ø  Uczeń ma obowiązek napisania pracy klasowej w ustalonym terminie. W przypadku usprawiedliwionej 

nieobecności uczeń ma prawo napisać pracę klasową w innym terminie ustalonym przez nauczyciela (termin jest 

wspólny dla wszystkich uczniów z danej klasy/grupy).  

Ø  Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny z pracy klasowej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, uczeń 

może poprawić ją tylko jeden raz. Czas na poprawę oceny nie powinien przekroczyć dwóch tygodni od momentu 

jej wystawienia. 

Ø  Uczeń, który nie poprawił oceny w wyznaczonym terminie lub którego nieobecność na pracy klasowej nie została 

usprawiedliwiona traci prawo do poprawy tej pracy. 

 Ø  Ocena z poprawy pracy klasowej jest wpisywana do dziennika., zgodnie z zasadą, że z ocen uzyskanych z pracy 

klasowej i poprawy, do średniej liczona jest ocena wyższa. Ocena niższa jest brana w nawias. 

Ø  Uczeń, który unika pisania pracy klasowej, nie przychodzi w określone dni do szkoły, pisze pracę klasową na 

dowolnej wyznaczonej przez nauczyciela lekcji, na której jest obecny. Jeśli mimo obecności w szkole odmawia 

napisania tej pracy, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Ø Nauczyciele mają obowiązek oddać sprawdzoną pracę klasową w terminie do dwóch tygodni. W przypadku nie 

oddania pracy klasowej w terminie, uczeń ma prawo nie wyrazić zgody na wpisanie oceny do dziennika. 

Ø  Uczeń, który w trakcie pisania pracy klasowej zostanie złapany na ściąganiu lub korzystaniu z urządzeń 

telekomunikacyjnych dostaje z pracy klasowej ocenę niedostateczną. 

Ø  Dla uczniów z dysfunkcjami potwierdzonymi na piśmie przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną lub inną 

uprawnioną instytucję praca klasowa zostanie dostosowana odpowiednio do treści orzeczenia. 

Ø  Ocenę śródroczną klasyfikacyjną i roczną  nauczyciel wystawia w terminie ustalonym w rozporządzeniu Dyrektora 

szkoły. 

Ø  O zagrożeniu roczną oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia poprzez wpisanie jej do dziennika 

elektronicznego w terminie określonym w Statucie. 

Ø  Podczas wystawiania oceny rocznej (śródrocznej klasyfikacyjnej) brane są pod uwagę wszystkie oceny uzyskane 

przez ucznia w danym okresie. Ocena roczna (śródroczna klasyfikacyjna) jest średnią ważoną. 

Ø  Prace klasowe i inne prace pisemne oceniane są w zakresie 1 – 6 wg skali procentowej: 

0% - 39% niedostateczny 

40% - 55% dopuszczający 

56% - 70% dostateczny 

71% - 85% dobry 

86% - 95% bardzo dobry 

96% - 100% celujący 

 

*Nauczyciel może wprowadzić plusy i minusy przy ocenach cząstkowych uszczegółowiając zakres procentowy, 

np.: 

1  (0%-39%) 2- (40%-42%) 2 (43%-52%) 2+ (53%-55%) 3- (56%-58%) 3 (59%-67%) 3+ (68%-70%) 

4- (71%-73%) 4 (74%-82%) 4+ (83%-85%) 5- (86%-87%) 5 (88%-93%) 5+ (94%-95%) 6 (96%-100%) 

   

Zespół nauczycieli matematyki I LO 

 


