
Kryteria oceniania z przedmiotu – matematyka 

 

1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów. 

 

• Sprawdziany pisemne, testy - mogą mieć formę zadań tylko otwartych, tylko 

zamkniętych lub zawierać obie formy w obrębie jednego testu, sprawdzianu. Obejmują 

większa partię materiału, zapowiadane są z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i 

potwierdzone wpisem w e-dzienniku. 
  

• Kartkówki -  obejmują dwa lub trzy ostatnie tematy i nie wymagają zapowiedzi. Czas 

trwania: 10-15 minut 
 

• Odpowiedzi ustne- obejmują trzy ostatnie tematy lekcyjne lub większą partię materiału 

w przypadku lekcji powtórzeniowej. 
 

• Zadania domowe- przedstawianie rozwiązań zadań domowych. Oceniana jest 

samodzielność, poprawność oraz staranność wykonania. 
 

• Aktywność - projekty, praca w grupach, udział w konkursach przedmiotowych, 

zaangażowanie w rozwiązywane podczas lekcji ćwiczenia, odpowiadanie często i 

poprawnie na pytania nauczyciela w trakcie lekcji, prezentowanie swojego stanowiska,  

 

2. Ogólne kryteria oceniania 

 

Stopień celujący – otrzymuje uczeń, który: 

-systematycznie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

- systematycznie poszerza swoją wiedzę korzystając z literatury, 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych, 

- proponuje rozwiązania nietypowe, 

- bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finału na 

szczeblu wojewódzkim lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

 

Stopień bardzo dobry- otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu 

w danej klasie, 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne,  

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 

- potrafi samodzielnie i logicznie myśleć, 

- potrafi czytać ze zrozumieniem treści  zadań i inne treści z podręcznika oraz dokonywać ich 

analizy, 

- samodzielnie i umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

- w większości prace pisemne pisze na oceny bardzo dobre, 

-systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy, 

- bierze udział w konkursach matematycznych 

 

 



Stopień dobry –otrzymuje uczeń, który: 

- opanował cały zakres wiadomości i umiejętności objęty programem danej klasy, 

- wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu podstawowych problemów teoretycznych 

i praktycznych, skomplikowane problemy rozwiązuje z pomocą nauczyciela, 

- prace klasowe pisze  większości na ocenę dobrą, 

- systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział, 

- potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika , 

- poprawnie posługuje się językiem matematycznym i właściwą terminologią, 

- potrafi współpracować w grupie, 

- wykazuje duże zainteresowanie i zaangażowanie w przyswajaniu wiedzy. 

 

Stopień dostateczny – otrzymuje uczeń, który: 

- opanował umiejętności i wiadomości objęte programem danej klasy w znacznym zakresie, 

- prace klasowe i sprawdziany pisze na ocenę pozytywna (dostateczną lub co najmniej 

dopuszczającą), 

- przygotowuje się systematycznie i stara się brać w miarę aktywny udział w lekcji, 

- potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika i innych dostępnych źródeł, 

- wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu zasadniczych, podstawowych zagadnień, lub 

w szczególnych przypadkach z pomocą nauczyciela 

- błędne rozumienie oraz popełniane błędy  językowe nie wypaczają zasadniczych treści. 

 

Stopień dopuszczający – otrzymuje uczeń , który: 

- opanował materiał programowy, danej klasy pozwalający na kontynuowanie nauki w 

następnej klasie, 

- podstawowe zagadnienia i problemy rozwiązuje z pomocą nauczyciela, przy pomocy pytań 

naprowadzających, 

- w miarę swoich możliwości rozwiązuje zadania domowe. 

 

Stopień niedostateczny - otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował umiejętności i wiadomości objętych programem w danej klasie, 

wykazuje niezrozumienie podstawowych pojęć i zagadnień, 

- nie potrafi rozwiązać podstawowych zadań, 

- nie radzi sobie z prostymi problemami, 

-nie potrafi skorzystać z pomocy i wskazówek, 

- wykazuje całkowity brak zaangażowania w przyswajaniu wiedzy. 

 

3. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 
 

Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej lub dopuszczającej ze sprawdzianu 

w ciągu dwóch tygodni od daty zapoznania ucznia z oceną, po uzgodnieniu z nauczycielem 

terminu i formy. Poprawa oceny dopuszczającej jest dobrowolna. Poprawa sprawdzianu może 

być pisana tylko jeden raz. Kartkówek nie poprawia się 

Poprawa pracy nie przysługuje uczniowi, który pisze ją pierwszy raz w terminie późniejszym, 

z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej w pierwszym terminie. 

Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić na początku lekcji, że jest nieprzygotowany 

do zajęć. Nieprzygotowanie obejmuje: - brak zadania domowego, brak zeszytu 

przedmiotowego, brak przyrządów, nieprzygotowanie do lekcji 



W przypadku wpisania już dwóch nieprzygotowań, kolejne nieprzygotowanie ucznia oznacza 

ocenę niedostateczną. Jeśli uczeń nie zgłosi wcześniej nieprzygotowania - uzyskuje ocenę 

niedostateczną 

Ocena śródroczna i ocena końcowa jest średnią ważoną ocen cząstkowych. Każdej formie 

aktywności przypisana jest waga: 

4 - sprawdziany z obszerniejszych działów 

3 – test,  projekty edukacyjne  

2 – kartkówki, odpowiedzi ustne 

1 – aktywność, zadania domowe 

Podczas nauki zdalnej każdej formie aktywności  przypisana jest waga 1.  

Za samodzielną odpowiedź ustną uczeń może otrzymać ocenę z wagą  2. 


