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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI 
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA 

 
Celem oceniania jest: 
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce, 
b) motywowanie ucznia do dalszej nauki i wszechstronnego rozwoju jego zainteresowań, 
c) pomoc uczniowi w planowaniu swojego rozwoju, 
d) dostarczenie informacji uczniom i rodzicom /opiekunom prawnym/ o postępach w nauce, spostrzeżonych 
trudnościach i uzdolnieniach ucznia, 
e) doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktycznej nauczyciela. 
 
Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego 
osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 
wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.  
Szczegółowe wymagania edukacyjne określają to, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu 
procesu nauczania na poszczególnych etapach kształcenia. Zawarte są w dokumentacji nauczyciela przedmiotu 
oraz umieszczane na stronie internetowej szkoły. 
 
Osiągnięcia ucznia sprawdza się na podstawie: 
1. obowiązkowych prac klasowych*  
2. obowiązkowych sprawdzianów*  
3. testów diagnostycznych i egzaminów próbnych w kl. 8  
4. kartkówek – prac równoważnych z odpowiedzią ustną   
5. wiedzy i umiejętności okazanej w czasie aktywności na zajęciach czyli w trakcie: 
▪ wypowiedzi w trakcie dyskusji 
▪ pracy samodzielnej 
▪ pracy w grupie 
▪ prezentacji rozwiązania na tablicy 
▪ prowadzenia zeszytu przedmiotowego 
6. pracy pozalekcyjnej w tym systematycznego odrabiania zadań domowych oraz przygotowania się na 
zajęcia 
7. efektów udziału w zajęciach pozalekcyjnych i w konkursach 

*) W przypadku nieobecności uczeń w przeciągu tygodnia po powrocie do szkoły pisze pracę. W szczególnych przypadkach losowych 
nauczyciel może wyznaczyć uczniowi termin pisania pracy klasowej lub sprawdzianu później. Jeżeli uczeń unika prac pisemnych 
sprawdzenia poziomu osiągnięć ucznia nauczyciel może dokonać w inny sposób. 

Wiedza i umiejętności ucznia oceniane są punktami lub za pomocą symbolu „+” lub „–” lub w formie opisowej 
ustnie lub pisemnie na bieżąco przez nauczyciela. Plus ma wartość 0,25, a minus wartość 0. Zamiana na punkty 
następuje po uzyskaniu czterech kolejnych znaków. 
Praca pisemna ucznia ma być samodzielna. Jeżeli uczeń „ściąga” lub korzysta z pomocy innych uczniów lub z 
urządzeń telekomunikacyjnych, to jego praca zostaje oceniona na 0 punktów. 
Oceny bieżące w postaci punktów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym podając jednocześnie, jaki był 
maksymalny limit punktów za daną aktywność.  
Nauczyciel poleca wykonanie jakiejś pracy w określonym terminie. Jeżeli uczeń jej nie wykona, to do dziennika 
wpisuje się 0 punktów i podaje uczniowi termin, do którego należy rozliczyć się z danej pracy. Wówczas ocena 
pracy zastępuje wpisane do dziennika 0 punktów. Niedotrzymanie terminu skutkuje wpisaniem do dziennika 
oceny punktowej obniżonej do 75% punktów uzyskanych za oddaną pracę. 

Nie zakłada się „poprawiania oceny” wyrażonej punktami ani „zaliczania” materiału, z których umiejętności 
ucznia zostały ocenione w odpowiednim czasie. Spiralność programu nauczania zapewnia powrót do wszystkich 
treści na różnych poziomach kształcenia i konieczność uzupełniania wiedzy i umiejętności przez ucznia. Cały 
system opiera się na systematycznej pracy i zbieraniu kolejnych punktów przez cały semestr oraz rok szkolny. 
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I. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYMAGANIACH NA POSZCZEGÓLNE OCENY  

● Na zajęciach lekcyjnych w pierwszym tygodniu nauki uczniowie są zapoznawani z PZO, a nauczyciel 
wpisuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.  
● W formie elektronicznej PZO – punktowy system oceniania jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 
● Opis wymagań na poszczególne poziomy osiągnięć dostępny jest na stronie internetowej szkoły. 
● W pierwszym tygodniu nauki nauczyciel przesyła przez dziennik elektroniczny rodzicom swoich uczniów 
informację z linkiem do przedmiotowych zasad oceniania i wymagań umieszczonych na stronie internetowej 
szkoły. 

II. UWAGI DOTYCZĄCE PRACY UCZNIA 

Brak zeszytu, podręcznika, przyborów do geometrii, materiałów biurowych, itp. jest niedopełnieniem 
obowiązków uczniowskich uniemożliwiającym pełną aktywność ucznia na lekcji. 

Uczeń na lekcji nie może korzystać z kalkulatora i z urządzeń telekomunikacyjnych bez wyraźnego polecenia 
nauczyciela.  

Prace projektowe przygotowywane przez uczniów muszą być opracowane samodzielnie. Przy pracach 
projektowych wszelkie źródła informacji należy dokładnie wskazać. 

Uczeń prowadzi zeszyt, który dokumentuje jego pracę. Lekcje mają być oznaczone numerem i datą. Wzorcowe 
zadania rozwiązywane na tablicy mają być w całości odnotowane w zeszycie. Zadania z podręcznika mają być 
oznaczone numerem i stroną, z której pochodzą. Oznaczone mają być zadania domowe wykonywane w ramach 
samokształcenia i zadane przez nauczyciela. 

Powyższe zostaje uwzględnione przy ocenianiu bieżącej pracy ucznia. 

III. WYMAGANIA DLA UCZNIÓW ZE WSKAZANIAMI PPP 

Wymagania dla uczniów ze wskazaniami PPP ustala się indywidualnie w zależności od wskazówek i zaleceń 
przekazanych przez poradnie. W szczególności:  

● limit czasu przewidziany na napisanie pracy na zajęciach jest dostosowany do uczniów o wolnym tempie 
pracy i dyslektycznych, 
● na jednakowych prawach ocenia się brudnopis i czystopis,  
● w niektórych wypadkach dopuszcza się zastąpienie pracy pisemnej odpowiedzią ustną,  
● na niektórych pracach klasowych i sprawdzianach dopuszcza się korzystanie z kalkulatorów (dotyczy 
uczniów cierpiących na dyskalkulię),  
● przygotowuje się oddzielne sprawdziany zawierające podstawę programową w zakresie wymagań 
koniecznych i podstawowych. 

IV. NARZĘDZIA SPRAWDZAJĄCE STOPIEŃ OPANOWANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

Uwagi wstępne: 
● Informacja o ocenie jest zapisana na pracy ucznia lub podana w innej formie pisemnej. 
● Poziom umiejętności i wiedzy ucznia określany jest na podstawie samodzielnej pracy ucznia, co wyklucza 
w trakcie ich sprawdzania możliwość komunikacji z innymi uczniami – w takim przypadku nauczyciel przerywa 
uczniowi pracę i wpisuje na niej 0 punktów z odpowiednią adnotacją. 
● Sprawdzanie wiedzy i umiejętności w formie pracy pisemnej jest przeprowadzane dwukrotnie za pomocą 
różnych arkuszy z zadaniami pod koniec działu. Umożliwia się w ten sposób ewentualną poprawę poziomu 
osiągnięć zaprezentowanych przez ucznia w czasie pierwszej pracy oraz minimalizuje przypadkowość oceny. 
● Jeżeli uczeń w trakcie zadań wykonywanych w domu wykorzystuje wiadomości i umiejętności, których 
do tej pory nie omawiano na lekcjach, to ocenę za taką pracę wystawia się po sprawdzeniu jej samodzielności 
przez nauczyciela (odpytanie ucznia, kartkówka, itp.). 
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Narzędzie Zasady przeprowadzania Uwagi 

praca klasowa 

● obejmuje większą partię materiału np. cały 
dział, kilka działów lub jest 
podsumowaniem dotychczasowej nauki 

● przeprowadzana po powtórzeniu materiału  
● wpisana do dziennika i zapowiadana z 

tygodniowym wyprzedzeniem  

● praca sprawdzona i oddana 
w okresie nie 
przekraczającym dwóch 
tygodni  

● praca klasowa – do 
uzyskania ok. 20 punktów 

● sprawdzian – do uzyskania 
ok. 10 punktów 

● praca pozostaje w szkole do 
wglądu dla ucznia i rodzica 

sprawdzian 
● obejmuje materiał od 4 do 6 lekcji 
● wpisany do dziennika i zapowiadany z 

tygodniowym wyprzedzeniem  

badanie diagnostyczne, 
egzamin próbny w kl. 

8 

● obejmuje materiał z całego poprzedniego 
okresu nauki 

● wpisane do dziennika, zapowiedziane bez 
rygoru czasowego 

● sprawdzone i oddane w 
okresie nie 
przekraczającym dwóch 
tygodni  

● w dzienniku pojawia się 
informacja o wyniku 
procentowym 

● praca pozostaje w szkole do 
wglądu dla ucznia i rodzica 

kartkówka 
● obejmuje materiał do trzech ostatnich 

lekcji lub z zadania domowego 
● może nie zostać zapowiedziana 

● sprawdzona i oddana w 
ciągu dwóch dni* 

● do uzyskania mała liczba 
punktów lub znaki „+” i „-” 

karta pracy 
● obejmuje materiał z bieżącej lekcji 
● nie jest zapowiedziana 

prowadzenie 
dokumentacji pracy 

na lekcji 
● uczeń przynosi zeszyt na klasówkę,  
● sprawdzane są niektóre notatki, 

wzorcowe zadania, prace domowe, 
uzupełnione po chorobie braki, itp.,  

● nie dokonuje się powtórnej oceny tego 
samego 

● sprawdzone i oddane w 
ciągu dwóch dni* 

● do uzyskania znaki „+” i „-
” 

prowadzenie 
dokumentacji pracy 

samokształceniowej – 
zadania domowe 

wypowiedzi, udział w 
dyskusji, analizowanie 

zadania, 
rozwiązywanie zadań 

na tablicy, itp. 

● na bieżąco w trakcie zajęć 
● znaki „+” i „-” lub punkty 

w zależności od stopnia 
trudności zadania 

 

*) W okresie zagrożenia koronawirusem czas ten wydłuża się do tygodnia z uwagi na ewentualną konieczność 
poddania prac kwarantannie. 
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V. NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA ZAJĘCIACH 

1. Jeżeli uczeń nie jest na lekcji obecny, to do jego obowiązków należy uzupełnienie notatek z tematów 
omawianych w tym czasie na lekcji. Uczeń powinien przepisać notatki od kogoś z klasy, a jeżeli jest to 
niemożliwe, to sporządza indywidualnie notatkę z odpowiedniego rozdziału z podręcznika i wykonuje 
przynajmniej połowę ćwiczeń i zadań z tego rozdziału. Ma to zapobiegać powstawaniu zaległości w nauce i 
powinno być wykonane jak najszybciej, aby uczeń był w stanie rozumieć następne omawiane na lekcjach tematy. 

2. W przypadku nieobecności ucznia na lekcji nauczyciel wpisuje do dziennika 0/1 punktów, które zostaje 
usunięte po okazaniu przez ucznia uzupełnionych notatek w zeszycie oraz sprawdzeniu wiedzy z danej lekcji. 

3. W przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianym wcześniej pisemnym sprawdzaniu osiągnięć do 
dziennika wpisuje się wartość 0 punktów z danej pracy. Po powrocie do szkoły uczeń ustala z nauczycielem 
termin pisania pracy klasowej lub sprawdzianu w ciągu najbliższego tygodnia. Po napisaniu pracy w terminie, 
liczbą uzyskanych punktów zastępuje się wpisane wcześniej 0.  

4. Jeżeli uczeń nie zgłosi się w ustalonym terminie lub w przypadku unikania przez ucznia pisania innych 
prac sprawdzających, nauczyciel może dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w dowolnym terminie 
i w dowolnej formie, również bez uprzedzenia. Wówczas 0 punktów zastępuje się oceną umiejętności ucznia 
obniżoną o 25% punktów za daną pracę. 

5. W przypadku opuszczenia przez ucznia 20% lub więcej zajęć edukacyjnych nauczyciel może 
przeprowadzić sprawdzian frekwencyjny. 

a) Nieobecności rozlicza w razie potrzeby sumując je od początku zajęć edukacyjnych lub od ostatniego 
sprawdzianu frekwencyjnego lub od ostatniej pracy klasowej. 
b) Sprawdzian frekwencyjny obejmuje wiedzę i umiejętności z całego okresu rozliczanego. Punktowa ocena 
ze sprawdzianu frekwencyjnego jest oceną bieżącą wpisywaną oprócz innych ocen. 

VI. USTALENIE OCENY NA KONIEC I SEMESTRU ORAZ ROKU SZKOLNEGO 

Ocena roczna ustalana jest po uwzględnieniu wszystkich punktów uzyskanych przez ucznia w ciągu całego roku 
szkolnego.  
Ocena semestralna ustalana jest na podstawie punktów uzyskanych w I semestrze.  
Punkty uzyskane w I semestrze wpisuje się jako ocenę bieżącą do II semestru, aby e-dziennik mógł zliczyć punkty 
uzyskane przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego. 
 
Ustalenie oceny semestralnej i rocznej wyznaczane jest według równania:  

(suma punktów uzyskanych przez ucznia / suma punktów możliwych do uzyskania) × 100% 
przy wykorzystaniu następującego przelicznika: 
 

punkty procentowe ocena 

do 30 1 

przynajmniej 30 2 

przynajmniej 50 3 

przynajmniej 75 4 

przynajmniej 90 5 

 
Ocenę celującą (6) uzyskuje uczeń, który uzyskał ocenę bardzo dobrą z zajęć oraz ma osiągnięcia w konkursach 
zewnętrznych lub w pracy samokształceniowej nad zadaniami o wysokim stopniu trudności. 

Uczeń, który otrzymał tytuł finalisty lub laureata w konkursach zwalniających z egzaminu w klasie ósmej 
otrzymuje celującą ocenę roczną. 
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Przy wystawianiu ocen końcowych nauczyciel może uwzględnić również wyniki pracy pozalekcyjnej ucznia. 
Ocena pracy pozalekcyjnej ucznia uwzględniana jest indywidualnie i w szczególności dotyczy uczniów: 
 
● osiągających niskie lub bardzo niskie wyniki w nauce i systematycznie uczęszczających na zajęcia 
wyrównawcze, 
● osiągających wysokie lub bardzo wysokie wyniki w nauce, uczęszczających na zajęcia dodatkowe i 
biorących udział w konkursach. 
 
VII. WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY KOŃCOWEJ 
 
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej uczeń otrzymał ocenę niedostateczną, to wówczas jest on 

zobowiązany do jednorazowej poprawy oceny negatywnej w formie ustalonej przez nauczyciela najpóźniej 
do końca marca. Jeżeli uczeń uzyska co najmniej 30% punktów z tej poprawy, to w dzienniku (rubryka z II 
semestru) dopisuje się liczbę punktów brakującą do uzyskania najniższej oceny pozytywnej (dopuszczającej) 
za I semestr. 

2. Uczeń automatycznie uzyskuje ocenę semestralną lub końcoworoczną wyższą niż przewidywana, jeżeli 
spełnia wymogi opisane w punkcie VI. 

3. W innym przypadku uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej klasyfikacyjnej oceny rocznej 
tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy spełnia następujące warunki: 

3.1. frekwencja na matematyce na poziomie co najmniej 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby), 
3.2. na bieżąco uzupełnianie braków (notatki i zadania w zeszycie, znajomość tematu, itp.) w przypadku 

nieobecności na lekcjach, 
3.3. przystąpienie do wszystkich planowanych pisemnych prac sprawdzających i uzyskanie co najmniej 

z połowy z nich punktów procentowych odpowiadających ocenie, o którą ubiega się uczeń, 
3.4. w zaplanowanym terminie uzyskanie z semestralnego i końcowego badania zewnętrznego 

przeprowadzanych w ramach „Sesji z plusem” (a w razie stwierdzenia przez nauczyciela 
rozpowszechnienia treści sprawdzianu w Internecie - z nauczycielskiego arkusza zadań) punktów 
procentowych odpowiadających ocenie, o którą ubiega się uczeń. 

VIII. OCENIANIE W WARUNKACH NAUKI ZDALNEJ 

Nieobecność ucznia na lekcji zdalnej jest traktowana tak, jak na lekcji w szkole – do dziennika wpisuje 
się 0/1 punktów do momentu uzupełnienia braków. 

W trakcie nauki zdalnej uczeń prowadzi papierowy zeszyt. Jedynym wyjątkiem są te lekcje, zadania lub 
testy, które nauczyciel poleca wykonać w przestrzeni Internetu. Papierowy zeszyt uczeń przedstawi w szkole, o 
ile zaistnieje możliwość powrotu do szkoły przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego.  

Do sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel wykorzystuje różne dostępne narzędzia 
internetowe. Prace sprawdzające mogą być realizowane przy ograniczeniu czasu przeznaczonego na test, ale 
również na pojedyncze zadanie.  

Przy zadaniach z bieżących lekcji wyznaczany jest termin oddania pracy. Uczeń wraz z 
rodzicem/opiekunem uwzględniając możliwości swojego łącza internetowego dbają o to, by praca była oddana 
terminowo. O ile, to konieczne, nauczyciel wyznacza dodatkowy termin oddania pracy, ale jej ocena uwzględnia 
niedotrzymanie terminu poprzez obniżenie jej o 25%. Nieoddanie pracy również w terminie dodatkowym 
skutkuje pozostawieniem w dzienniku 0 punktów.  

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie nauki zdalnej weryfikowane są pracą pisemną lub pracami 
pisemnymi (ustala nauczyciel w zależności od zakresu materiału) w szkole, o ile w danym semestrze lub roku 
szkolnym wystąpi taka możliwość. Jeżeli uczeń nie zgłosi się na pisanie takiej pracy w wyznaczonym terminie, 
do dziennika wpisuje się 0 punktów. 

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie nauki zdalnej w I semestrze mogą być sprawdzane w semestrze 
II na terenie szkoły, a ocena jest wpisywana na II semestr. 
 


