
Wewnątrzszkolne zasady oceniania z matematyki 

 

1. Półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z matematyki jest ustalana w oparciu o cząstkowe 

oceny z prac klasowych, kartkówek, odpowiedzi ustnych, prac domowych, aktywności. 

2. Nauczyciel ocenę śródroczną ustala w oparciu o średnią ważoną ocen cząstkowych 

wyliczonych na podstawie wag: 

Forma aktywności 

i oznaczenie w dzienniku 
Waga  Przedział Ocena 

Sprawdziany pisemne (S) 

kolor czerwony 
2  <0,00 ; 2,00) Niedostateczny 

Kartkówki (K)  1  <2,00 ; 2,60) Dopuszczający 

Odpowiedzi ustne (O) 1  <2,60 ; 3,60) Dostateczny 

Aktywność (A) 1  <3,60 ; 4,60) Dobry 

Praca domowa (Pd) 1  <4,60 ; 5,60) Bardzo dobry 

Powtórzenia ustne (Pow) 1  <5,60 ; 6,00> Celujący 

 

Ocena śródroczna wynika ze średniej ważonej ocen cząstkowych w pierwszym 

półroczu. Ocena roczna wynika ze średniej ważonej ocen cząstkowych uzyskanych 

w całym roku szkolnym. 

• Uczeń uzyskuje wyższą ocenę, jeżeli część ułamkowa średniej ważonej ocen 

cząstkowych w pierwszym półroczu lub odpowiednio w całym roku szkolnym 

wynosi co najmniej 0,6.  

• Ocena śródroczna może być dopuszczająca tylko wtedy, gdy wyliczona średnia 

ważona ocen cząstkowych wynosi co najmniej 2.0. 

• Ocena końcoworoczna może być dopuszczająca tylko wtedy, gdy wyliczona 

średnia ważona ocen cząstkowych w całym roku szkolnym wynosi co najmniej 

2.0. 

3. Prace klasowe są obowiązkowe. Są to formy sprawdzania wiedzy zapowiadane z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, dotyczą partii materiału jaką jest dział 

tematyczny. 

4. Uczeń, który opuścił pracę klasową ma prawo napisać ją w ciągu dwóch tygodni od 

dnia powrotu do szkoły, po ustaleniu terminu z nauczycielem. Nie wypełnienie tego 

obowiązku jest równoznaczne z napisaniem tej pracy bez wcześniej ustalanego 

terminu. 

5. Każdą pracę klasową można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się raz 

w terminie ustalonym z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni od sprawdzenia prac. 

Kryteria ocen poprawianej pracy klasowej nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest 

wpisywana do dziennika. 

6. Prace klasowe oceniane są zgodnie z §41a ust. 6 Statutu szkoły. 



7. Prace pisemne są sprawdzone i ocenione w ciągu dwóch tygodni. 

8. Krótkie sprawdziany – kartkówki (10-15 minut), nie muszą być zapowiadane 

i obejmują materiał z trzech ostatnich tematów.  

9. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. 

10. Uczeń w wypadkach losowych lub w przypadku choroby może zgłosić (podczas 

sprawdzania obecności) dwukrotnie w ciągu półrocza nieprzygotowanie do zajęć, nie 

ponosząc za to konsekwencji w postaci oceny. Zgłoszenie nieprzygotowania nie 

dotyczy prac klasowych, zapowiedzianych kartkówek i powtórzeń. 

11. Prace domowe są oceniane, stąd zeszyt również podlega kontroli. 

12. Stosuje się w dzienniku lekcyjnym następujące skróty i oznaczenia: 

• „np” (data) – nieprzygotowanie 

• „+” „-” – przy ocenianiu aktywności ucznia na zajęciach ( cztery „+” są 

równoznaczne z uzyskaniem oceny bardzo dobrej za aktywność, cztery „-” - są 

równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej za aktywność) 

• „ / ”- nie napisany w terminie sprawdzian 

13. Uczniowie zapisują notatki na zajęciach na kolor niebieski / czarny natomiast 

rozwiązania prac domowych na kolor zielony. Nie zastosowanie się do tego oznacza 

otrzymanie każdorazowo przez ucznia oceny niedostatecznej. (MT) 

14. Wewnątrzszkolne zasady oceniania z matematyki (zgodnie ze statutem III LO) 

obowiązują we wszystkich wariantach kształcenia 

15. W warunkach szczególnych dopuszcza się wykorzystanie zdalnych metod pracy przy 

sprawdzaniu wiedzy w różnych wariantach kształcenia .  


