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RZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI OBOWIĄZUJĄCY                        
W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRUDZIĄDZU 

  

I. Kontrakt między uczniem a nauczycielem matematyki 

1. Zajęcia z matematyki odbywają się w wymiarze zgodnym z ramowym rozkładem 

nauczania. 

2. Warunkiem klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej jest uczestnictwo w co 

najmniej 50% zajęć z matematyki (zgodnie ze Statutem III LO w Grudziądzu). 

3. Na lekcjach matematyki obowiązuje sześciostopniowa skala ocen: celujący, bardzo 

dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 

4. Ocena śródroczna wystawiana jest na podstawie wszystkich ocen, przy czym 

większe znaczenie przy ustalaniu tej oceny mają oceny z prac klasowych, 

sprawdzianów i testów. 

5. Nauczyciel może podwyższyć uczniowi ocenę roczną w szczególnych sytuacjach, 

np.: za aktywny udział ucznia w konkursach matematycznych                   i osiągnięcia 

w tym zakresie. 

6. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego zawierającego 

wszystkie treści przekazywane na zajęciach. 

7. Na lekcjach nie wolno używać telefonów komórkowych (również kalkulatora w 

telefonie). Telefon powinien być schowany i wyłączony (ewentualnie 

wyciszony). 

8. Prace klasowe, sprawdziany, testy nauczyciel zapowiada z tygodniowym 

wyprzedzeniem a ich termin wpisuje do dziennika. 

9. Wszystkie formy pisemne zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe co 

oznacza, że uczeń musi posiadać z nich ocenę. 

10. Uczeń, który nie przystąpił do poprawy pracy klasowej (sprawdzianu, testu), w 

ustalonym terminie i nie przedstawił ważnego udokumentowanego 

usprawiedliwienia przystępuje do poprawy pracy klasowej (sprawdzianu, testu) w 

terminie narzuconym przez nauczyciela. 

11. Nauczyciel ma prawo wyegzekwować od ucznia, w dowolnym terminie, napisanie 

sprawdzianu, kartkówki oraz wszystkich wcześniej zaplanowanych form 

pisemnych jeżeli ten nie pisał go w wyznaczonym terminie i nie stawił się na 

wyznaczony termin poprawkowy). 

12. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu w terminie do 

15 dni roboczych od dnia napisania. 

13. Prac pisemnych nie wolno kserować i fotografować, gdyż są one dokumentem 

dotyczącym oceniania ucznia. 

14. Poprawa prac klasowych, sprawdzianów jest jednorazowa. Termin poprawy jest 

ustalony przez nauczyciela i jest jeden dla wszystkich uczniów z danej klasy. Ocena 

z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na koniec 

poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w 

pierwszym terminie i z poprawy). 

15. W sytuacji nieobecności usprawiedliwionej ucznia (np.: choroba udokumentowana 

na podstawie zwolnienia lekarskiego, obóz sportowy, zawody) może on skorzystać 

z prawa do ustalenia indywidualnego terminu poprawy. 

16. Poprawa prac nie przysługuje uczniom, którzy zostali przyłapani na 

niesamodzielnej pracy (ściąganiu). 

17. Kartkówki obejmują, materiał z trzech ostatnich tematów lekcyjnych, nie muszą być 

one zapowiedziane i nie podlegają poprawie. 



18. W trakcie całego semestru uczeń może zgłosić: 

• w przypadku klas, które w cyklu tygodniowym mają cztery i więcej godzin 

matematyki – 2 razy nieprzygotowanie do zajęć (brak pracy domowej, 

niedyspozycja, brak gotowości do pisania niezapowiedzianej pracy kontrolnej), 

• w przypadku klas trzygodzinnych – 1 raz nieprzygotowanie. 

Uwaga! Nieprzygotowanie nie obowiązuje na zapowiedzianych kartkówkach, powtórzeniach 

wiadomości przed sprawdzianem i testem diagnostycznym oraz na pracach klasowych, 

sprawdzianach oraz na trzy tygodnie przed klasyfikacją. 

19. Uczeń, który otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego jest 

zobowiązany do odebrania od nauczyciela zagadnień do egzaminu poprawkowego 

do końca czerwca. 

20. Uczeń jest zobowiązany do dyscypliny na lekcjach, a w szczególności: 

• przychodzi punktualnie na zajęcia, w przypadku spóźnienia niezwłocznie zajmuje 

miejsce i nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć (ze spóźnienia tłumaczy się po 

lekcji); nauczyciel zaznacza spóźnienie w dzienniku jeżeli nie przekroczy ono 15 

minut, 

• nie żuje gumy, nie je, nie pije na lekcjach, 

• robi notatki na lekcji, 

• nie przeszkadza innym w trakcie lekcji. 

 II. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

 Weryfikacja zdobytej wiedzy i uzyskanych przez ucznia na lekcjach matematyki umiejętności 

może mieć następujące formy: 

• prace klasowe, sprawdziany, 

• testy diagnostyczne, 

• próbne matury, 

• kartkówki, 

• zadania domowe, 

• odpowiedzi ustne, 

• praca na lekcji, 

• aktywność, 

• praca projektowa lub praca długoterminowa. 

III.  Kryteria oceny poszczególnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz 

obszarów aktywności ucznia 

Odpowiedź ustna: 

• wiadomości i umiejętności z zakresu danego działu, 

• posługiwanie się językiem matematycznym, 

• umiejętność wnioskowania, analizowania, uogólniania i uzasadniania. 

Wypowiedzi na lekcji (aktywność)- nagradzana jest plusami lub oceną – 5 plusów, to ocena 

bardzo dobra za katywność. 

Prace klasowe, sprawdziany i kartkówki 

Nauczyciel ocenia sprawdziany, prace klasowe, próbne matury na podstawie opracowanej 

kartoteki, w której określa punktację za dane zadania. 

 

 

 



Przyjmuje się przeliczenie procentowe na ocenę: 

Ocena Prace klasowe, sprawdziany Testy diagnostyczne 

próbne matury 

Kartkówki, inne formy 

sprawdzania wiedzy 

niedostateczny   0% – 39%   0% – 29%   0% – 49% 

dopuszczający 40% – 54% 30% – 49% 50% – 65% 

dostateczny 55% -74% 50% -69% 66% -79% 

dobry 75% – 89% 70% – 89% 80% – 91% 

bardzo dobry 90% – 94% 90% -99% 92% -100% 

celujący 95%-100% 100% – 

Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną stopni cząstkowych. 

Decydujący wpływ na wystawienie wymienionych wyżej ocen mają stopnie uzyskane z 

prac klasowych i sprawdzianów. Pomocna przy ustaleniu jest średnia ważona. 

Uwaga! Wynik z testów diagnostycznych i matur próbnych może być tylko wynikiem 

procentowym, któremu przypisuje się wagę „zero”. 

1. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” 

przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:  

Ocena:   Wartość

:  

 Ocena:   Wartość  

6  6  3+  3,5 

5+  5,5  3  3 

5  5  3-  2,75 

5-  4,75  2+  2,5 

4+  4,5  2  2 

4  4  2-  1,75 

4-  3,75  1  1 

2. Każda ocena cząstkowa, którą otrzymuje uczeń ma ustaloną wagę.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formy aktywności i sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych 

Waga oceny 

Praca klasowa , test z działu, test diagnostyczny, 

osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych na 

etapie co najmniej rejonowym. 

5 

Poprawa pracy klasowej, testu. 5 

Sprawdzian wiadomości obejmujący część działu. 4 

Kartkówka obejmująca materiał z 3 lekcji, odpowiedź 

ustna, poprawa sprawdzianu  

3 

Praca w grupach, zadanie domowe, wykonanie pomocy 

dydaktycznych, prezentacja referatu, recytacja, 

czytanie, aktywność na lekcji, poprawa kartkówki. 

1 



Sposób obliczania średniej ważonej ocen:    
1345 12345

12345

nnnnn

edcba

n ++++

++++
 

a- suma ocen wagi 5    n5- liczba ocen o wadze 5 

b- suma ocen wagi 4           n4- liczba ocen o wadze 4 

c- suma ocen wagi 3     n3- liczba ocen o wadze 3 

d- suma ocen wagi 2     n2- liczba ocen o wadze 2 

e- suma ocen wagi 1     n1- liczba ocen o wadze 1 

 

3. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę śródroczną i roczną następująco: 

 

• poniżej 1,75 niedostateczny 

• od 1,75 do 2,74 dopuszczający 

• od 2,75 do 3,74 dostateczny 

• od 3,75 do 4,74 dobry 

• od 4,75 do 5,30 bardzo dobry 

• powyżej 5,30 celujący 

 IV. Ogólne kryteria ocen z matematyki 

Ocena celująca 

Ocenę otrzymuje uczeń, który uzyskuje 100% na sprawdzianach i potrafi: 

• samodzielnie rozwiązywać zadania; 

• wykazać się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania 

w zadaniach; 

• posługiwać się poprawnym językiem matematycznym; 

• samodzielnie zdobywać wiedzę; 

• przeprowadzać rozmaite rozumowania dedukcyjne. 

Ocena bardzo dobra 

Ocenę otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości przewidziany w podstawie 

programowej nauczania oraz potrafi: 

• sprawnie rachować; 

• samodzielnie rozwiązywać zadania; 

• wykazać się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania 

w zadaniach; 

• posługiwać się poprawnym językiem matematycznym; 

• samodzielnie zdobywać wiedzę; 

• przeprowadzać rozmaite rozumowania dedukcyjne. 

Ocena dobra 

Ocenę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie 

programowej oraz wybrane elementy programu nauczania, a także potrafi: 

• samodzielnie rozwiązać typowe zadania; 

• wykazać się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i twierdzeń oraz 

algorytmów; 

• posługiwać się językiem matematycznym, który może zawierać jedynie nieliczne 

błędy i potknięcia; 

• sprawnie rachować; 

• przeprowadzić proste rozumowania dedukcyjne. 



Ocena dostateczna 

Ocenę otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane 

w podstawie programowej, co pozwala mu na: 

• wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i algorytmów; 

• stosowanie poznanych wzorów i twierdzeń w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń 

i zadań; 

• wykonywanie prostych obliczeń i przekształceń matematycznych. 

Ocena dopuszczająca 

Ocenę otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i elementarne umiejętności 

przewidziane w podstawie programowej w takim zakresie, że potrafi: 

• samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonywać ćwiczenia i zadania 

o niewielkim stopniu trudności; 

• wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć oraz algorytmów. 

Ocena niedostateczna 

Ocenę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności 

wynikających z podstawy programowej nauczania oraz: 

• nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów i twierdzeń; 

• popełnia rażące błędy w rachunkach; 

• nie potrafi (nawet z pomocą nauczyciela, który miedzy innymi zadaje pytania 

pomocnicze) wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań; 

• nie wykazuje chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej 

wiedzy i umiejętności. 

 

 V. Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) 

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje rodziców (opiekunów prawnych) 

poprzez uczniów  o wymaganiach i kryteriach oceniania (PSO z matematyki udostępnione 

zostaje na stronie internetowej strony). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOSTOSOWANIE PSO Z MATEMATYKI DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW 

ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

 

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego lub specjalnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

 

3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcje zastosowane zostaną zasady 

wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy 

i doceniania małych sukcesów. 

4. Dostosowania szczegółowe: 

a) uczniowie z specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym z dysleksją, dysgrafią, 

dysortografią   —  dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, nie 

treści 

Ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się obowiązują na lekcjach matematyki 

wymagania i kryteria ocen określone w wymaganiach edukacyjnych dla wszystkich uczniów, 

z pewnymi wyjątkami. Od ucznia wymaga się podstawowych umiejętności i wiadomości,                         

o  których mowa w podstawie programowej. 

— posadzenie dziecka blisko nauczyciela, dzięki czemu zwiększy się jego koncentracja uwagi,                   

wzrośnie bezpośrednia kontrola nauczyciela, bliskość tablicy pozwoli zmniejszyć ilość błędów 

przy przepisywaniu, 

— podawanie poleceń w prostszej formie, 

— pomaganie w rozwiązywaniu zdań tekstowych poprzez zadawanie naprowadzających pytań, 

— unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć, częste odwoływanie się do konkretu,     

     przykładu, zjawisk życia codziennego 

— unikanie pytań problemowych, przekrojowych 

— odrębne instruowanie dziecka 

— w ocenie pracy ucznia uwzględnianie poprawności  toku rozumowania, a nie tylko 

prawidłowości  

    wyniku końcowego, 

— poprawianie ocen z prac pisemnych w dowolnej formie (ustnej lub pisemnej) na 

dodatkowych zajęciach 

— wydłużanie czasu na odpowiedź i prace pisemne 

— dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytanie 

— pomoc podczas wypowiedzi ustnych w doborze słownictwa, naprowadzanie poprzez  

     pytania pomocnicze 

— wydłużanie czasu na odpowiedź i prace pisemne, jeżeli to niemożliwe, to ograniczenie 

liczby zadań w pracy klasowej, 



 

b) uczniowie z obniżonym potencjałem intelektualnym – dostosowanie wymagań  w zakresie 

formy i treści 

— obowiązują wymagania jak dla uczniów bez deficytów, za wyjątkiem oceny dopuszczającej, 

którą uczeń uzyskuje po otrzymaniu 30% punktów możliwych do uzyskania, 

—uczeń ma prawo poprawiać sprawdzian w formie dla siebie najkorzystniejszej (ustnej lub 

pisemnej), 

— w pracy pisemnej zdecydowana część zajmują zadania zamknięte i zadania z luką. 

c) uczniowie z orzeczonym upośledzeniem lekkim - dostosowanie wymagań  w zakresie 

formy i treści 

Uczniów z upośledzeniem lekkim obowiązuje taka sama podstawa programowa jak uczniów 

bez deficytów .  

—na stopień bardzo dobry muszą opanować wiadomości i umiejętności określone jako 

podstawowe (czyli na stopień dostateczny dla ucznia bez deficytów) .  

—na stopień dobry wiadomości i umiejętności określone jako konieczne (czyli na ocenę 

dopuszczającą dla ucznia bez deficytów).  

—na stopień dostateczny ponad połowę wiadomości i umiejętności koniecznych.  

—na stopień dopuszczający połowę wiadomości i umiejętności koniecznych.  

—uczniowie, którzy nie spełniają tych wymagań, unikają nauki, nie wykazują chęci współpracy 

z nauczycielem, nie przyjmują pomocy otrzymają stopień niedostateczny, 

d) uczniowie z niepełnosprawnością ruchową - dostosowanie wymagań  w zakresie formy 

—jeżeli niepełnosprawność  dotyczy kończyn górnych, to nie oceniam estetyki  narysowanych 

figur płaskich lub przestrzennych. 

— uczeń może opowiedzieć jakie czynności należy wykonać, aby rozwiązać zadanie. Preferuję 

odpowiedzi ustne.  

—w testach i pracach pisemnych wykorzystuję zadania zamknięte, zadania z luką.  

—uczeń może w zadaniach domowych korzystać z komputera . 

e) uczniowie słabo słyszący  

—  w klasie siedzą w pierwszych lub drugich ławkach,  

— nauczyciel przypomina uczniowi o noszeniu aparatu słuchowego, 

— nauczyciel sprawdza czy uczeń zrozumiał  polecenie, 

— nauczyciel przekazując informacje, staje przodem do ucznia,  

— nauczyciel dokładnie i głośno wymawia nowe pojęcia i objaśnia je, 

—nauczyciel sprawdza czy uczeń zapisał zadanie domowe,  informacje o kartkówkach  i 

pracach klasowych, 



—jeżeli wymaga tego sytuacja, uczeń może mieć inny test, w którym przeważają zadania z 

krótkimi poleceniami 

f) uczniowie słabo widzący — wymagania jak dla uczniów bez dysfunkcji, ale 

— uczeń zajmuje ławkę przy oknie w dobrze oświetlonym miejscu, 

— na lekcji ma przygotowane pogrubione linie w zeszycie, jeżeli tego wymaga 

sytuacja(przygotowane przez rodziców lub innych członków rodziny), 

— kartkówki i sprawdziany są pisane czcionką ‘16’ lub większą, 

—nauczyciel przygotowuje powiększone kserokopie fotografii i rysunków, które chce                             

z uczniem na lekcji omawiać, 

—zwracanie uwagi na szybką męczliwość ucznia związana ze zużywaniem większej energii na 

patrzenie i  interpretację informacji uzyskanych droga wzrokową – wydłużenie czasu na 

wykonanie określonych zadań 

—Częste zadawanie pytania – „co widzisz?” w celu sprawdzenia i uzupełnienia słownego 

trafności doznań wzrokowych 

g) uczniowie przewlekle chorzy — wymagania jak dla uczniów bez dysfunkcji, ale 

— jeżeli uczeń jest długo nieobecny, zaległe kartkówki i sprawdziany pisze we wcześniej 

uzgodnionym z nauczycielem terminie, 

— braki we wiadomościach i umiejętnościach uzupełnia uczestnicząc w zajęciach 

dodatkowych 

h) uczniowie wykazujący kłopoty z zachowaniem i zagrożeni niedostosowaniem 

społecznym  

—wymagania jak dla uczniów bez dysfunkcji 

— posadzenie dziecka blisko nauczyciela, dzięki czemu zwiększy się jego koncentracja uwagi, 

ograniczeniu ulegnie ilość bodźców rozpraszających, wzrośnie bezpośrednia kontrola 

nauczyciela,  

i) uczniowie z deficytami rozwojowymi 

—wymagania jak dla uczniów bez dysfunkcji, ale 

—wydłużony czas na odpowiedzi 

—precyzyjne, krótkie polecenia 

—wydłużony czas na opanowanie definicji, reguł, twierdzeń 

—poprawa ocen w dowolnej formie (ustnej lub pisemnej) na dodatkowych zajęciach 

j) uczniowie z trudnościami w nauce 

—wymagania jak dla uczniów bez dysfunkcji, ale 

—posadzenie ucznia blisko nauczyciela, kontrola pracy na lekcjach,  



— pilnowanie odrabiana zadań domowych,  

— wdrażanie do regularnego uczenia się,  

— kontrolowanie obecności na lekcjach 

k) uczniowie z ADHD 

— wymagania jak dla uczniów bez dysfunkcji, 

— pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności, 

— wydawanie jasnych, precyzyjnych poleceń- na raz tylko jedno polecenie, 

— formułowanie informacji dotyczących pracy domowej w sposób jasny i przejrzysty, 

— przypominanie o regułach, 

— skupianie uwagi ucznia na tym co najważniejsze – kolor, podkreślenie, poprawny zapis 

— chwalenie ucznia za każde pozytywne zachowanie 

— angażowanie ucznia w konkretne działania 

— akceptowanie ucznia bez względu na jego nieprawidłowe zachowania 

—w miarę potrzeby opracowanie zrozumiałego dla ucznia kontraktu 

— zapewnienie uczniowi miejsca w pierwszej ławce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


