
Przedmiotowy system oceniania 
z matematyki 

 
I. Podstawy prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych.Dz.U.2019 poz.373 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 
słuchaczy w szkołach publicznych.Dz.U.2017 poz.1534 

2. Podstawa programowa z matematyki. 
3. Wewnątrzszkolny System Oceniania w I Liceum Ogólnokształcącym w Praszce. 

 

II. Cele oceny 
1. Informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce. 
2. Dostarczanie rodzicom i nauczycielowi informacji o postępach oraz trudnościach 

ucznia. 
3. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy. 
4. Pomoc w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie ucznia do 

dalszej pracy. 
 

III. Zasady ogólne 
1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne. 
2. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił pracę klasowa lub 

sprawdzian z przyczyn losowych, powinien napisać go w terminie uzgodnionym z 
nauczycielem (najpóźniej w ciągu dwóch tygodni). 

3. Prace klasowe i sprawdziany są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej i termin 
jest zapisany w dzienniku lekcyjnym. 

4. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w 
czasie prac pisemnych, oddawanie do oceny prac nie napisanych samodzielnie, 
plagiatów z internetu równa się ocenie niedostatecznej. 

5. Termin podania wyników sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch tygodni od 
czasu jego przeprowadzenia (może być przedłużony z powodu nieobecności 
nauczyciela lub klasy w szkole). 

6. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Zeszyt powinien być 
prowadzony systematycznie. Uczeń, w przypadku nieobecności w szkole powinien 
wiedzę i zeszyt uzupełnić we własnym zakresie. 

7. Rodzice mają wgląd w prace klasowe swych dzieci do końca roku szkolnego w 
obecności nauczyciela na terenie szkoły. 

8.  Kartkówki i odpowiedzi będą się odbywały w zależności od potrzeb (konieczność 
przypomnienia lub sprawdzenia wiedzy) a ich ilość nie jest z góry ustalona. 

9. Kartkówka i odpowiedź ustna obejmują zakres 3 ostatnich tematów. Uczeń jest jednak 
zobowiązany znać elementarne zagadnienia z wcześniejszego materiału, niezbędne do      
efektywnej pracy na lekcji. 



10. Uczeń ma prawo raz  w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Prawo 
zgłoszenia nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych powtórzeń  i 
sprawdzianów. 

11. Zastrzega się prawo wprowadzania zmian do powyższego kontraktu. 
 
 

IV. Narzędzia i formy pomiaru 
 

Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności: 
 
- stopień zapamiętania wiadomości matematycznych 
- stopień rozumienia pojęć matematycznych 
- stopień prowadzenia rozumowań i abstrakcyjność myślenia 
- język matematyczny na odpowiednim poziomie i stosowanie symboliki 
- stosowanie odpowiednich metod matematycznych 
- rozwiązywanie problemów 
- stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych 
- aktywność na lekcji 
- wkład pracy ucznia 

 
Stosowane narzędzia to: 
 
- praca klasowa, sprawdzian – obejmuje dział lub co najmniej 5 tematów 
- kartkówka – obejmuje nie więcej niż 3 tematy 
- test 
- odpowiedź ustna 
- zadanie domowe 
-aktywność na lekcji 
 
1.  Praca klasowa 
Przy ocenianiu pracy klasowej uwzględnia się zastosowaną metodę, wykonanie i wynik. 
Ocenę z danej pracy klasowej ustala się (uwzględniając otrzymany przez ucznia procent 
maksymalnej liczby punktów) w następujący sposób: 
0% -   29%                                               niedostateczny 
30% -   49%                                             dopuszczający 
50 % -   74%                                            dostateczny 
75%-   89%                                              dobry 
90% - 99%                                               bardzo dobry 
100% + zadanie dodatkowe            celujący 
2.  Testy 
Przeliczanie punktacji testu na stopień jest takie samo jak w wypadku kartkówki. 
3.  Kartkówki 
90%-   l 00%                 bardzo dobry 
75%-   89%                   dobry 
50%-   74%                   dostateczny 
30% -  49%                   dopuszczający 
0% -    29%        niedostateczny 
4.  Odpowiedzi ustne 
ndst (1): uczeń 
-    nie udziela odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela, nawet przy jego pomocy. 



dop (2): uczeń 
-   udziela odpowiedzi na pytania i rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania o niewielkim 
     stopniu trudności 
dst (3): uczeń 
-    zna i rozumie podstawowe prawa matematyczne 
-    rozumie tekst sformułowany w języku matematycznym 
-    potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela udzielić odpowiedzi, na postawione pytania 
-    rozwiązuje typowe zadania przy nieznacznej pomocy nauczyciela 
db (4): uczeń 
-    spełnia wymagania podstawowe 
-    prawidłowo wykorzystuje poznane własności i wzory 
-    potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania 
-    prawidłowo formułuje myśli matematyczne 
bdb (5): uczeń 
-    spełnia wymagania podstawowe 
-    prawidłowo interpretuje przy użyciu języka matematycznego poznane własności i wzory 
-    samodzielnie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione pytania 
-    zdobytą wiedzę potrafi stosować w nowych sytuacjach 
-    rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe. 
 
 
 

Umiejętności, które musi posiąść uczeń, aby otrzymać poszczególne stopnie 
szkolne: 

 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
1. Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania matematyki 
w danej klasie. 
2. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. 
3. Posiadł pewne nawyki matematyczne, jest aktywny, wykazuje umiejętność myślenia 
problemowego. 
4. Biegle posługuje się pojęciami i twierdzeniami matematycznymi w rozwiązywaniu zadań 
matematycznych. 
5. Potrafi rozwiązać zadanie kilkoma metodami. 
6. Rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy. 
7. Jest aktywny na każdej lekcji. 
8. Udziela wypowiedzi ustnej, bezbłędnej pod względem rzeczowym, sprawnie posługuje się 
językiem matematycznym. 
9. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych kwalifikując się do zawodów 
wojewódzkich lub do finału. 
 
 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
1. rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności. 
2. Potrafi ponownie przeprowadzić dowody podstawowych twierdzeń matematycznych. 
3. Wykazuje trwałe wiadomości z całego materiału programowego. 
4. Potrafi prawidłowo uzasadnić sposób rozwiązania zadania posługując się językiem 
matematycznym. 
5. Samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe. 
6. Jest aktywny na każdej lekcji. 



 
 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
1. Opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości 
relacji i powiązań pomiędzy poszczególnymi wielkościami matematycznymi. 
2. Poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje zadania typowe. 
3. Wykazuje trwałe wiadomości z całego materiału programowego, ale popełnia podczas 
wypowiedzi niewielkie błędy, które następnie poprawia przy pomocy naprowadzających 
pytań nauczyciela. 
4. Poprawnie i terminowo wykonuje zadania domowe. 
5. Z prac pisemnych otrzymuje oceny pozytywne. 
6. Samodzielnie wykonuje zadania schematyczne. 
7. Poprawnie rozwiązuje zadania tekstowe. 
 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
1. Opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym 
uczeniu się. 
2. Rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności (czasem przy pomocy 
nauczyciela). 
3. Posiada umiejętność odtwarzania zdobytych wiadomości, ale wymaga kontroli 
poprawności stosowania ich w rozwiązywaniu zadań praktycznych. 
4. Popełnia błędy wyjaśniając związki pomiędzy wielkościami matematycznymi, udziela 
odpowiedzi przy pomocy naprowadzających pytań nauczyciela. 
5. Zadania domowe wykonuje z błędami, ale zawsze terminowo i starannie. 
6. Z prac pisemnych otrzymuje przeważnie oceny pozytywne. 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
1. Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności matematyczne w ograniczonym 
zakresie. 
2. Braki i luki w materiale programowym nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia 
minimalnej wiedzy do pokonania trudności w dalszym procesie edukacji. 
3. Rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności. 
4. Zadania domowe wykonuje niesystematycznie, z dużymi błędami merytorycznymi, mało 
starannie. 
5. Odpowiada mało samodzielnie konieczna jest stała korekta i ingerencja nauczyciela. 
6. Podstawowe wiadomości potrafi odtworzyć tylko mechanicznie, a zadania o elementarnym 
stopniu trudności jest w stanie wykonać przy pomocy nauczyciela. 
7. Potrafi rozwiązać proste zadania tekstowe. 
8. Zna podstawowe wzory i potrafi je zastosować bez konieczności przekształcania ich. 
9. Rozwiązuje zadania posiadające schemat rozwiązania. 
 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
1. Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu 
nauczania 
2. Nie radzi sobie z najprostszymi pojęciami i terminami matematycznymi. 
3. Nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań. 
4.Nie wykazuje chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy 
i umiejętności. 

 



V. Warunki poprawiania oceny 
1. Uczeń może poprawiać jeden raz ocenę z pracy klasowej lub sprawdzianu w terminie nie 
późniejszym niż dwa tygodnie od otrzymania oceny (w uzasadnionych przypadkach 
nauczyciel może wyznaczyć inny termin poprawy); testy typu maturalnego oraz matury 
próbne w klasach III nie podlegają poprawie. W szczególnych przypadkach nauczyciel może 
zaproponować uczniowi poprawianie testu typu maturalnego na podobnych zasadach jak w 
przypadku poprawiania sprawdzianu. 
2. Niezgłoszenie się na poprawę bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z rezygnacją z 
prawa do poprawy; 
3. Obowiązują obie oceny – z pracy klasowej i z poprawy z jednakową wagą 
4. Oceny z pozostałych form pomiaru nie podlegają poprawie; 
 

VI. Ustalanie oceny semestralnej i końcowej 
 

1. Nauczyciel dokonuje oceny semestralnej i końcoworocznej w sposób jawny i 
uzasadnia ją. 

2. Nauczyciel wystawiając ocenę końcoworoczną bierze pod uwagę też ocenę z I 
semestru. 

3. Ustalona na koniec roku ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku 
egzaminu poprawkowego i zgodnie z WSO. 

4. Ustalona na koniec roku ocena inna niż niedostateczna może być zmieniona tylko w 
wyniku egzaminu sprawdzającego zgodnie z WSO. 

 

VII. Ocenianie uczniów z dysfunkcją 
 
    W przypadku ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej 
wskazującą na dysfunkcję dostosowanie wymagań polega na przestrzeganiu indywidualnych 
zaleceń poradni. 
    Orzeczenie poradni traktuje się jako informację będącą podstawą do podjęcia odpowiedniej 
pracy z uczniem, a nie jako zwolnienie ucznia z systematycznej nauki i usprawiedliwienie 
braku umiejętności. 
    Ogólne zasady oceniania ucznia z dysfunkcją (o których uczeń zostanie poinformowany 
indywidualnie przez nauczyciela uczącego) : 
 

1. Dysortografia 
 Przy ocenianiu prac pisemnych w ogóle nie są brane pod uwagę błędy       

      w pisowni. Uczeń z tym rodzajem dysfunkcji traktowany jest na równi z uczniem, który 
      tego problemu nie posiada. 

 

2. Dysgrafia  
A. Ocenie nie podlega: 

 układ graficzny rozwiązania zadania 
 staranność i dokładność: 
     - rysunków pomocniczych w rozwiązaniu zadań, 
     - konstrukcji przy pomocy linijki i cyrkla, 
     - wykresów funkcji w układzie współrzędnych , 
    staranność pisma 



B. Obniżone wymagania z zakresu stereometrii przy sporządzaniu rysunków brył, ich 
przekrojów, kątów dwuściennych itp. 

 
 

3. Dysleksja  
Uczeń ma więcej czasu podczas pisania pracy klasowej lub sprawdzianu ze względu 
na trudności w odczytywaniu poleceń ( 5 – 10 minut w czasie przerwy). 
 

      4.Dyskalkulia 
               Uczeń ma prawo korzystać z kalkulatora. 
 
 
 

   Wszystkie sprawy nie ujęte w Przedmiotowym systemie 
oceniania         rozstrzygane będą zgodnie z Wewnątrzszkolnym 
Systemem Oceniania i odpowiednimi rozporządzeniami MEN. 

 
 
 


