
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI  

1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: prace 

pisemne: sprawdziany, kartkówki, prace domowe, ćwiczenie praktyczne, 

aktywność, szczególne osiągnięcia, praca w grupach. 

2. Ocenianie ma charakter cyfrowy w skali 1 – 6. Prace pisemne ocenia 

się punktowo. Dla ustalenia ocen cyfrowych z prac pisemnych 

stosowane są progi przeliczeniowe według następującej skali: 

 

                                          Sprawdzian                                  kartkówki 

celujący                                 100 %                                         –--------                                                                       

bardzo dobry                       86 – 99 %                                    98 – 100 %                                                                  

dobry                                   70 – 85 %                                    78 – 97 %                                                                         

dostateczny                         50 – 69 %                                    50 – 77 %                                                       

dopuszczający                     30 – 49 %                                    34 – 49 %                                                      

niedostateczny                       0 – 29 %                                      0 – 33 % 

 

3. Sprawdziany, odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

4. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, to powinien go 

napisać w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły. 

5. Przed każdym nowym działem uczniom podane jest NaCoBeZu (Na 

Co Będziemy Zwracali Uwagę) 

6. Sprawdzian jest zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem i 

podany jest jego zakres materiału. 

7. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w ciągu tygodnia od 

dnia oddania sprawdzonych prac. 

8. Ocenę ze sprawdzianu można poprawić 

9. Niesamodzielna praca na sprawdzianie lub kartkówce równoznaczna 

jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej bez prawa poprawy. 

10. Kartkówki nie muszą być zapowiadane, mogą obejmować materiał z 

trzech ostatnich lekcji i nie podlegają poprawie. 

11. Uczniowie nieobecni na kartkówkach mogą być odpytywani ustnie 

lub pisemnie. 

12. Nie ma możliwości poprawienia ocen na tydzień przed klasyfikacją.  

13 .Brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do 

odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji np. przybory do 

geometrii traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji. 



14. Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu semestru zgłosić 

nieprzygotowanie do lekcji (data w dzienniku) , gdy nie zgłosi 

zaistniałego faktu nauczycielowi, każdorazowo otrzymuje ocenę 

niedostateczną do dziennika. 

15.Notoryczne wykonywanie rysunków bez użycia przyrządów 

geometrycznych równoznaczne jest z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej.  

16. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów. 

17. ·Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za 10 

zgromadzonych „plusów” uczeń otrzymuje ocenę celującą. Przez 

aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i 

udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych 

w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach.  

18. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących 

narzędzi: 

1. prace klasowe (waga 3); 2. sprawdziany (kartkówki) (waga 2); 3. 

odpowiedzi ustne (waga 1); 4. prace domowe (waga 1); 5. praca w 

grupach (waga 1); 6. inne formy aktywności np. udział w konkursach 

matematycznych, wykonywanie pomocy dydaktycznych, aktywność na 

lekcjach (waga 2). 

19. Po nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości i 

uzupełnić zeszyt oraz ćwiczenia (przy dłuższej nieobecności do ustalenia 

z nauczycielem) 

 

 

 

Zapoznałam/-łem się z PSO                                -----------------------------                    
------------------------------------ 
                                                                            data podpis ucznia                         
data podpis rodzica/opiekuna 
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