
Przedmiotowy system oceniania z matematyki dla Publicznego 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu na podstawie programu 

„Matematyka z plusem” 

opracowany zgodnie ze Statutem oraz Ocenianiem Wewnątrzszkolnym obowiązującym w Publicznym 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu. 

 

Przedmiotem oceny z matematyki są : 

1) wiedza, wysiłek, postępy w uczeniu się, zdolności, postawy; 

2) wiadomości i umiejętności; 

3) metoda pracy wynik końcowy. 

Wymienione składniki mogą występować w różnych kombinacjach. Ocenie mogą podlegać np. 

umiejętności i wysiłek ucznia, bądź jego zdolności, bądź metoda i rezultat pracy. Warto zauważyć,  

że oceny aktualnego stanu wiedzy odnoszą się do rezultatów uczenia się, zaś oceny za wkład pracy 

dotyczą działań ucznia podejmowanych w celu osiągnięcia określonego poziomu wiedzy. 

UMOWA „ NAUCZYCIEL - UCZEŃ” 

1. Obowiązkiem ucznia jest punktualne stawiennictwo na lekcji matematyki. Jeżeli uczeń spóźni 

się na lekcję, to ma obowiązek podejść do nauczyciela prowadzącego zajęcia, przeprosić  

i zwięźle wyjaśnić powód spóźnienia; 

2. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu  

do kolegów i nauczyciela matematyki, w szczególności do zachowania dyscypliny  

oraz szanowania prawa innych do szanowania wiedzy; 

3. Uczeń ma obowiązek rzetelnego przygotowania się do lekcji matematyki, co oznacza: 

a) posiadanie zeszytu przedmiotowego oraz przyborów geometrycznych, 

b) odrabianie zadania domowego, 

c) przygotowanie merytoryczne  do lekcji z: 

 - trzech ostatnich lekcji, 

- partii materiału z klas niższych, o powtórzenie której prosił nauczyciel, 

- pisemnej- kartkówek- z trzech ostatnich lekcji, 

d) przygotowanie się do pracy pisemnej zapowiedzianej wcześniej i odnotowanej  

w dzienniku lekcyjnym – z zakresu wiadomości i umiejętności, które ma obejmować. 

4. Uczeń ma prawo zgłosić 3 razy nieprzygotowanie. 

5. Obowiązkiem ucznia jest zgłoszenie na początku lekcji nieprzygotowania się do zajęć  

6. oraz zwięzłe podanie nauczycielowi przyczyn tego stanu rzeczy. 

7. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkiem ucznia. Zeszyt powinien 

 być estetyczny i czytelny oraz posiadać komplet notatek i prac domowych. Wszystkie 

konstrukcje i rysunki  w zeszycie uczeń ma obowiązek wykonywać ołówkiem. 

8. Prace kontrolne są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może w tym dniu 

napisać pracy, w ciągu 1 tygodnia jest to zrobić, po uprzednim ustaleniu terminu  

z nauczycielem. Jeśli pomimo powyższej możliwości, uczeń nie napisze zaległej pracy 

pisemnej, to na lekcji matematyki ( pierwszej po upływie owego 1 tygodnia) otrzyma zestaw 



zadań adekwatny do zestawu zaległej pracy pisemnej i zobowiązany jest przystąpić do jego 

rozwiązania 

w dniu następnym – na początku lekcji matematyki- uczeń ma obowiązek okazać 

nauczycielowi zeszyt z uzupełnioną lekcją matematyki, na której pisał zalęgłą pracę. 

9. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścił pracę pisemną pisze ją na tej lekcji,  

10. na której pojawi się po raz pierwszy. 

11. Uczeń może raz poprawić ocenę ( każdą ocenę) z pracy kontrolnej w terminie 1 tygodnia  

od otrzymania sprawdzonej pracy. Ocena uzyskana z poprawy jest ostateczna, nawet jeśli  

jest oceną gorszą. 

12. Na koniec semestru nie pisze się sprawdzianu końcowego, nie przewiduje się poprawy ocen 

cząstkowych i zaliczenia poszczególnych partii materiału( rozdział III § 13 pkt. 6 Oceniania 

Wewnątrzszkolnego Publicznego Gimnazjum im. J. Pawła II w Biadaczu) 

13. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na semestr, uczeń zalicza wskazaną partię  

materiału w terminie ustalonym z nauczycielem. 

14. Uczeń nieobecny 1 dzień ma obowiązek przyjść na następną lekcję przygotowany. 

15. Uczeń, który chorował ma prawo nie być pytany przez okres tylu dni ile trwała choroba. Jeżeli 

choroba trwała dłużej niż 2 tygodnie uczeń uzgadnia z nauczycielem termin uzupełnienia 

braków i formy pomocy. 

16. Za aktywną pracę na lekcji uczeń może otrzymać „+”. Pięć plusów jest równoważne ocenie 

bardzo dobrej. 

17. Za szczególne osiągnięcia na lekcji, błyskotliwe pomysły, współprace w grupie, pomoc 

kolegom uczeń może od razu otrzymać ocenę bardzo dobrą. 

18. Uczniowie, którzy w semestrze mają ponad 50 % godzin nieobecności, nie będą 

klasyfikowani. 

19. Nauczyciel, w sytuacji gdy uczeń przeszkadza na lekcji sobie i innym kolegom w zdobywaniu 

wiedzy ( tzn. nie uważa na lekcji, rozmawia itp.), ma obowiązek: 

- ustnie upomnieć ucznia, 

- wpisać uwagę do dziennika oraz- jeżeli czas na to pozwala- również do zeszytu, 

- jeżeli to nie odniesie skutku, nauczyciel ma prawo sądzić, że uczeń rozumie wszystkie 

zagadnienia matematyczne i poprosić ucznia pisemnie do wykonywania pracy samodzielnie, 

która zostanie oceniona. 

18. Ocenę semestralną lub roczną  uczeń otrzymuje stosując zasadę średniej ważonej: 

I. Zasady ustalania oceny semestralnej 

Ocena semestralna i roczna uwzględnia „wagę ” otrzymanych przez ucznia wyników według 

poniższych kryteriów: 

A. „Waga” przydzielona poszczególnym wskaźnikom osiągnięć jest następująca: 

 

 

 

 



wskaźnik osiągnięć uczniów „waga” 

prace kontrolne 7 punktów 

odpowiedzi ustne 4 punkty 

zadania domowe 4 punkty 

kartkówki 4 punkty 

praca na lekcji 3 punkty 

konkursy  7 punktów 

ocena za pierwszy semestr 7 punktów 

 

B. Ocenę końcową (OK) wyliczamy według wzoru: 

Suma iloczynów(stopień  x waga wskaźnika) dzielone przez sumę iloczynów( liczba elementó 

we wskaźniku x waga wskaźnika) 

C. Przeliczanie oceny ważonej na ocenę semestralną lub roczną odbywa się według schematu: 

 

Średnia ważona (s) ocena 

0  s  1,75 niedostateczna (1) 

1,75  s < 2,6 dopuszczająca (2) 

2,6  s  3,6 dostateczna(3) 

3,6  s  4,6 dobra (4) 

4,6  s  5,5 bardzo dobra (5) 

s 5,5 celująca (6) 

 

 

D. Do oceniania prac pisemnych stosuje się kryteria: 

 

0%- 24% niedostateczny 

25%-30% niedostateczny + 

31%-45% dopuszczający 

46%-50% dopuszczający + 

51%-70% dostateczny 

71%-75% dostateczny + 

76%-85% dobry 

86%-89% dobry + 

90%-100% bardzo dobry 

 

Niektóre prace (bez zadań dodatkowych) nie będą upoważniać do oceny celującej. Istnieje 

możliwość stawiania ocen pośrednich takich jak: dop +, dst +, db+. Kryteria dodatkowych 

ocen ustala indywidualnie nauczyciel zgodnie z wyżej wymienionym sposobem oceniania. 

II. Odpowiedzi ustne: 

- przygotowanie merytoryczne do zajęć; 

- udział w dyskusji; 

- prezentacja wiedzy na forum klasy. 



W wypowiedziach ustnych oceniany jest udział i przygotowanie do zajęć. Uczeń może prezentować 

swą wiedzę rozwiązując zadania przy tablicy, uczestnicząc w dyskusji dotyczącej wyboru metody 

rozwiązania problemu, przypominając zdobytą wcześniej wiedzę, proponując ciekawe metody i 

sposoby realizacji powierzonego zadania. 

III. Działania praktyczne: 

- precyzja; 

- zaangażowanie; 

- czas działania. 

IV. Praca indywidualna i grupowa- oceniane jest zaangażowanie w realizację powierzonego zadania, 

wkład pracy, umiejętność współdziałania i prezentacja efektów pracy. 

V. osiągnięcia w konkursach szkolnych i poza szkolnych. 


