
KRYTERIA OCENIANIA I ZASADY PRACY NA LEKCJI 

MATEMATYKA 

1. Uczeń podczas lekcji posiada podręcznik, zeszyt, przybory do pisania i przybory geometryczne. 

2. Kartkówki są zapowiadane i są obowiązkowe. Poprawiane są tylko kartkówki wskazane przez nauczyciela. 

3. Godzinne sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, co potwierdza wpis w dzienniku. Każdą ocenę ze 

sprawdzianu można poprawić w ciągu dwóch tygodni od daty wpisania jej do dziennika.  

4. Uczniowie, którzy byli nieobecni na sprawdzianie mają obowiązek napisać go na zajęciach dodatkowych w ciągu dwóch 

tygodni od daty wpisania ocen do dziennika. 

5. Dwukrotnie w ciągu semestru można zgłosić na początku lekcji brak zadania lub nieprzygotowanie do lekcji. Każdy kolejny 

raz – to ocena niedostateczna. 

6. Jeśli uczeń nie zgłosi braku zadania otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. Wszystkie prace pisemne są punktowane i oceniane wg następującej skali: 

Sprawdziany:  

100% i zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela)   celujący 

 99% - 90%   bardzo dobry 
 89% - 76%     dobry 
 75% - 51%     dostateczny 
 50% - 31%     dopuszczający 
 

Kartkówki: 
 100% - 90%   bardzo dobry 
 89% - 76%     dobry 
 75% - 50%     dostateczny 
 49% - 30%     dopuszczający 

 
8. Ocenę celującą można otrzymać m.in. ze sprawdzianu, za rozwiązanie zadania o podwyższonym stopniu trudności, za 

sukcesy w konkursach, za niestandardowe rozwiązanie problemu z uzasadnieniem. 
9. Oceny wpisywane są do dziennika z następującymi wagami: 

- sprawdziany:  waga 3 
- kartkówki: waga 2 
- pozostałe (zadania domowe, praca na lekcji, aktywność i inne): waga 1 

10. Wymagania na poszczególne oceny z podziałem na przerabiane działy dostępne są w bibliotece szkolnej, na stronie 
internetowej szkoły oraz na tablicy w sali 61 i 62. 

 
11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i wyższym oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i wyższym bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, po ustaleniu albo 
uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 
klasyfikacyjną. 
 

 
 

 

 

 


