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I. KONTRAKT  Z  UCZNIEM 

  

1. Osiągnięcia edukacyjne  ucznia mogą być sprawdzane poprzez:  

 prace pisemne (kartkówki, sprawdziany, prace klasowe); 

 odpowiedzi ustne (z aktualnie realizowanego działu, aktywność); 

 pracę na lekcji; 

 dodatkowe samodzielne prace uczniów uzgodnione z nauczycielem. 

2. Prace klasowe, sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. 

3. Kartkówki obejmujące materiał ostatnich trzech lekcji lub niewielki wycinek  dowolnej partii 

    materiału nie muszą być  zapowiadane. 

4. Sprawdziany do 30 minut są zapowiadane co najmniej 3 dni wcześniej i obejmują aktualnie 

    realizowany dział. 

5. Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i obejmują większe 

    partie materiału powtórzonego wcześniej z nauczycielem  na lekcji. 

6. Jeżeli uczeń nie napisał pracy klasowej lub sprawdzianu w pierwszym terminie, to powinien  

    to uczynić najpóźniej razem z uczniami piszącymi poprawę; w przypadku, gdy uczeń nie zgłosi 

    się, nauczyciel ma prawo, bez zapowiedzi, sprawdzić w formie ustnej lub pisemnej zakres  

    materiału przewidziany na pracy klasowej lub sprawdzianie. 

7. Uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu w ciągu dwóch  tygodni od daty 

    oddania w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli uczeń uzyska z poprawy ocenę niższą  

    lub taką samą jak poprzednio – nauczyciel nie wpisuje oceny do dziennika. Uczeń nie ma  

    możliwości jej ponownej poprawy. Stopień uzyskany z poprawy wpisuje się do dziennika obok 

    pierwszego stopnia z adnotacją „ocena poprawiona”, pod uwagę brana jest średnia obu ocen. 

8. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeśli  

    stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy, co może  

    być podstawą do ustalenia oceny negatywnej. 

9. Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. 

10.Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Obszary aktywności 
     Ocenie podlegają następujące obszary działalności uczniów: 

1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji. 

2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń. 

3. Sposób prowadzenia rozumowań. 

4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod. 

5. Posługiwanie się symboliką i językiem matematycznym adekwatnym do danego etapu 

kształcenia. 

6. Analizowanie tekstów w stylu matematycznym. 

7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów realistycznych. 

8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach. 

9. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia. 

III. Formy aktywności ucznia i ich waga 

 

IV. Kryteria oceny poszczególnych form aktywności 

1. Praca klasowa 

 zapowiadana co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem; 

 obejmuje materiał co najmniej jednego działu; 

 trwa minimum jedną godzinę lekcyjną; 

 oceniane są trzy elementy rozwiązania: 

a) metoda (wybór prawidłowej drogi postępowania, analiza, wybór wzoru); 

b) wykonanie (podstawienie do wzoru, obliczenia); 

c) wynik (sprawdzenie z warunkami zadania). 

Sposób przeliczania punktów na ocenę cząstkową: 

 

Procent ogólnej liczby punktów: Ocena cząstkowa: 

0%-29% Niedostateczny 

30%-50% Dopuszczający 

51%-74% Dostateczny 

75%-90% Dobry 

91%-99% Bardzo dobry 

100% Celujący 

 

L.P. FORMA AKTYWNOŚCI WAGA OCEN 

1. Praca klasowa; 6 

2. Sprawdzian; 5 

3. Kartkówka,  odpowiedź ustna, projekt; 3 

4. Zadanie, aktywność na lekcji, inna; 2 

5. Praca w grupach; 2 

6. Praca domowa; 1 

7. Osiągnięcia w konkursach wewnątrzszkolnych; 5 

8. Osiągnięcia w konkursach zewnętrznych; 8 



2. Sprawdzian 
 

 zapowiadany  co najmniej trzy dni przed terminem; 

 obejmuje materiał aktualnie realizowanego działu; 

 trwa co najwyżej 30 minut.  
 

3. Kartkówka 
 

 może być niezapowiedziana; 

 obejmuje materiał ostatnich lekcji; 

 trwa do 15 minut. 
 

4. Odpowiedź ustna 
 

 obejmuje materiał ostatnich lekcji lub ustalonej partii materiału; 

 oceniana jest w trzech aspektach: zawartość rzeczowa, stosowanie języka matematycznego, 

sposób prezentacji; 

 dodatkowe pytania naprowadzające powodują obniżenie oceny. 
 

5. Aktywność na lekcji 
 

 częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi może być oceniane 

stopniami lub „plusami” 
 

6. Praca projektowa (długoterminowa) 
 

 oceniana jest według następujących kryteriów: zrozumienie zadań, zaplanowanie rozwiązań 

(oryginalność), realizacja rozwiązań, prezentacja otrzymanych wyników, zastosowanie 

otrzymanej wiedzy przedmiotowej. 
 

7. Praca domowa 
 

 w zależności od rozpiętości i trudności zadań oceniana oceną lub znakiem graficznym; 

 sprawdzana przynajmniej raz w semestrze; 

 na ocenę ma wpływ sposób rozwiązania, wkład pracy, samodzielność, systematyczność, 

estetyka; 
 

8. Praca w grupach 
 

 brany jest pod uwagę: stopień zaangażowania, efektywność, przyjmowanie i wywiązywanie 

się z przyjętych w grupie roli, czas jej wykonania; 
 

9. Praca na lekcji 
 

 oceniana jest znajomość definicji, wzorów i reguł matematycznych potrzebnych  

do rozwiązywania zadań; 

 umiejętność posługiwania się wyćwiczonym aparatem matematycznym. 
 

10. Aktywność matematyczna (poza lekcjami matematyki) 

 

 laureat konkursu matematycznego organizowanego przez kuratora oświaty 

– ocena roczna celująca; 

 finalista konkursu matematycznego organizowanego przez kuratora oświaty 

- ocena cząstkowa celująca; 

 laureat, finalista lub wyróżniony w innych zewnętrznych konkursach matematycznych  

- ocena cząstkowa celująca; 

 laureat wewnątrzszkolnego konkursu matematycznego – ocena cząstkowa celująca. 

 



V. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 
 

Wymagania edukacyjne i PO są omówione na początku roku na lekcjach.  

       PO jest udostępniony uczniom i rodzicom w bibliotece szkolnej.  

 

Ocenę celującą roczną może mieć uczeń, który: 

 jest laureatem konkursów matematycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, 

 potrafi treści zdobytej wiedzy powiązać ze sobą w systematyczny układ, 

 proponuje rozwiązania nietypowe, stanowiące efekt samodzielnej pracy, 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;  

Ocenę bardzo dobrą roczną może mieć uczeń, który: 

 w wyczerpującym zakresie opanował cały materiał programowy: 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania; 

 zdobytą wiedzę potrafi stosować w nowych sytuacjach; 

 sprawnie posługuję się terminologią matematyczną. 

Ocenę dobrą roczną może mieć uczeń, który:   

 opanował wiadomości określone programem nauczania; 

 rozumie i poprawnie stosuje wiadomości  do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań 

lub problemów o charakterze matematycznym; 

 logicznie wypowiada się, używając terminologii matematycznej, zna podstawowe pojęcia 

matematyczne. 

Ocenę dostateczną roczną może mieć uczeń, który:   

 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania; 

 poprawnie rozumie podstawowe pojęcia matematyczne oraz wyjaśnia ważniejsze z pomocą 

nauczyciela; 

 potrafi stosować wiadomości do rozwiązywania typowych zadań o średnim stopniu 

trudności, czasem z pomocą nauczyciela; 

 popełnia niewielkie i nieliczne błędy rachunkowe. 

Ocenę dopuszczającą roczną może mieć uczeń, który:   

 ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie 

przekraczają możliwości dalszego kształcenia w zakresie matematycznym; 

 wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności przy 

pomocy nauczyciela; 

 popełnia liczne błędy rachunkowe. 

Ocenę niedostateczną roczną może mieć uczeń, który:   

 nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są potrzebne do dalszego kształcenia; 

 nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności, nawet z pomocą nauczyciela; 

 popełnia bardzo liczne błędy rachunkowe, nie potrafi wykonywać prostych działań 

matematycznych. 

 



VI. Formy i sposoby poprawiania lub zaliczania prac pisemnych 
 

     Jeżeli uczeń nie napisał pracy klasowej lub sprawdzianu w pierwszym terminie, to powinien 

to uczynić razem z uczniami piszącymi poprawę; w przypadku, gdy uczeń nie zgłosi się, 

nauczyciel ma prawo, bez zapowiedzi, sprawdzić w formie ustnej lub pisemnej zakres 

materiału przewidziany na pracy klasowej lub sprawdzianie. 

 Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy klasowej i sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni 

od dnia ich oddania (termin poprawy uzgadnia z nauczycielem), do poprawy danej oceny 

można przystąpić tylko raz.  

 W przypadku dłuższej nieobecności ucznia (ponad tydzień),  ma on tydzień czasu  

na uzupełnienie wiadomości.  

 Uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni  

od daty oddania w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli uczeń uzyska z poprawy 

ocenę niedostateczną lub taką samą jak poprzednio – nauczyciel nie wpisuje oceny  

do dziennika. Uczeń nie ma możliwości jej ponownej poprawy. Stopień uzyskany z poprawy 

wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia z adnotacją „ocena poprawiona”, pod 

uwagę brana jest średnia obu ocen. 

VII. Sposoby informowania o ocenach uczniów i rodziców 

 Uczniowie o ocenach informowani są na bieżąco słownie. 

 Rodzice informowani są o ocenach: 

a) poprzez wpis do dziennika elektronicznego;  

b) w czasie indywidualnych spotkań; 

c) na zebraniach rodzicielskich (wydruk ocen z dziennika elektronicznego). 

VII. Kryteria wystawiania ocen śródrocznych i rocznych 
 Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie może być niższa niż średnia ważona wyliczana 

w dzienniku elektronicznym. 

 Pod koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych 

i poprawkowych. 

 

VIII. Ocena z materiału powtórzeniowego w klasie ósmej 
 Obejmuje wiadomości i umiejętności z całego cyklu kształcenia zawarte w podstawie 

programowej. 

 Sprawdzane wiadomości mogą mieć formę pisemną lub ustną. 

 Stopień opanowanych wiadomości i umiejętności może być oceniany stopniem lub plusami  

i minusami z zależności od zakresu i trudności zagadnień. 

 Oceniany może być materiał zadany do samodzielnego powtórzenia. 

 

IX. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  

z matematyki zawarty jest w Statucie szkoły. 

 


