
Przedmiotowy system oceniania z matematyki  

w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie 

 Zasady ogólne 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania 

2. Każdy uczeń zna kryteria oceniania 

3. Przedmiotem oceniania są różne formy pracy uczniów 

4. Jeżeli uczeń opuścił zapowiedzianą pracę z przyczyn losowych, to powinien napisać ją 

w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż dwa tygodnie od daty 

sprawdzianu. 

5. Uczeń może poprawić ocenę uzyskaną z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od 

dnia oddania sprawdzonych prac i może jej dokonać tylko jeden raz. Uczeń sam 

zgłasza gotowość poprawy oceny, a termin uzgadnia z nauczycielem. 

6. Przy p[oprawianiu prac klasowych i ich pisaniu w drugim terminie obowiązują te 

same kryteria jakie obowiązywały w pierwszym terminie. 

7. Jeżeli uczeń poprawi ocenę, to dopisywana jest ona do oceny pierwszej, a nauczyciel 

uwzględnia obie oceny przy ustalaniu oceny końcoworocznej (okresowej). 

8. Uczeń otrzymuje poprawioną pracę pisemną do wglądu na lekcji, termin oddania prac 

nie może być dłuższy niż dwa tygodnie. 

9. Krótkie sprawdziany tzw. kartkówki ( mogą dotyczyć ostatnich trzech lekcji ) nie są 

zapowiadane. 

10. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do lekcji bez 

podawania przyczyny nieprzygotowania ( nie dotyczy ustalonych wcześniej 

sprawdzianów ) 

11. Ocenie nie podlega uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej lub uczeń po 

dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

12. Uczniowie na zajęciach oraz podczas prac pisemnych mogą korzystać z kalkulatorów 

prostych oraz kart wzorów wydanych przez CKE. Niedozwolone jest korzystanie z 

kalkulatorów wbudowanych w telefony komórkowe. 

Obszary podlegające ocenianiu: 

Na lekcjach matematyki ocenianiu podlegają: 

1. Wiadomości  

2. Umiejętności (sprawności i kompetencje ) 

3. Zaangażowanie w proces nauczania. 

Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

• Sprawdziany pisemne  przeprowadzone po zakończeniu każdego działu, zapowiadane co 

najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.  

• Wypowiedzi ustne – przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech 

ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu 

• Kartkówki  obejmujące materiał z trzech do pięciu ostatnich lekcji, nie musza być 

zapowiedziane. 

• Prace domowe 



• Aktywność na lekcji 

• Praca w grupach. Uczniowie nawzajem oceniają wykonaną przez siebie pracę w grupach, 

uwzględniając wkład przy w planowaniu działań, współudział w podejmowaniu decyzji, 

sposób zaprezentowania rezultatów pracy w grupy 

• Prace dodatkowe. Schematy, plansze, wykresy, rysunki, które są przeliczane na oceny 

analogicznie jak za aktywność na lekcji. 

• Udział i osiągnięcia w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych. 

 

 

IV. Kryteria oceniania z poszczególnych obszarów 

 

1. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową 

przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów: 

 

0% - 39% - ocena niedostateczna 

 

40% - 59% - ocena dopuszczająca 

 

60% - 74% - ocena dostateczna 

 

75% - 89% - ocena dobra 

 

90% - 100% - ocena bardzo dobra 

 

Ocena celująca – uczeń uczestniczył i osiągnął sukcesy w pozaszkolnych konkursach 

przedmiotowych. 

 

2. Odpowiedzi ustne – przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość bieżącego 

materiału, w przypadku lekcji powtórzeniowej całego działu. Odpowiedź ustna jest 

oceniana pod względem rzeczowości, stosowania terminologii matematycznej, 

umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi, prowadzenia logicznego 

rozumowania. Ocenę celującą może uzyskać uczeń wówczas, gdy wykazał się 

wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę programową 

nauczania. 

3. Zadania domowe i inne prace – obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie 

prac domowych. Termin wykonania pracy domowej ustala nauczyciel (krótkie 

zadania, ćwiczenia, notatki na następną lekcję). Brak pracy domowej w odpowiednim 

terminie zostaje odnotowany przez nauczyciela w postaci oceny niedostatecznej. 

4. Aktywność i przygotowanie do lekcji – uczestnictwo, pracę na lekcji i przygotowanie 

do niej nauczycie oceniana bieżąco wpisując ocenę lub odnotowując plusy i minusy w 

swoim zeszycie. Plus można uzyskać za krótką wypowiedź, zapis na tablicy, 

rozwiązanie ćwiczenia, prace grupową, przyniesienie materiałów, krótki referat i inne 

 

 



Kryteria śródrocznego i rocznego oceniania. 

1. Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonuje się na podstawie ocen 

cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny z prac klasowych, w drugiej kolejności 

brane są pod uwagę oceny z odpowiedzi ustnych i kartkówek. 

2. Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. Sprawdziany i inne prace pisemne 

są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego. 

Sposoby informowania uczniów 

Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie zapoznawani są  przedmiotowym systemem oceniania. 

 

Wymagania szczegółowe na poszczególne stopnie szkolne z każdego działu matematyki 

realizowanego w danej klasie zawarte są planie wynikowym, który jest dostępny dla uczniów. 
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