
ZASADY OCENIANIA UCZNIA NA LEKCJACH MATEMATYKI W KLASACH TECHNIKUM 

I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA 

 

 1.Ocenia się wiadomości i umiejętności uczniów podczas: 

 a) Prac klasowych ( 45 minut lub 90 minut) na zakończenie każdego działu programowego. 

 b) Krótkich sprawdzianów – kartkówek dotyczących kluczowych umiejętności od początku 

omawianego działu programowego.  

c) Odpowiedzi ustnych ( nie każda odpowiedź ustna musi być oceniana). 

 d) Sprawdzania pracy domowej.  

e) Wykonywania prac dodatkowych ( plansze, modele, referaty, inne). 

 f) Udział w konkursach matematycznych.  

g) Aktywność na lekcji.  

h) Długoterminowe prace badawcze, projekty. 

 2. Przed rozpoczęciem kolejnego działu programowego uczeń ma prawo otrzymać informację o 

umiejętnościach i wiadomościach, które powinien opanować. 

 3. Uczeń, który sam zgłosił się do odpowiedzi nie otrzymuje oceny, która go nie satysfakcjonuje. 4. 

Laureaci konkursów otrzymują ocenę cząstkową celującą.  

5. Prace klasowe są obowiązkowe. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną, a jeżeli nieobecność jest usprawiedliwiona uczeń pisze pracę klasową w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

6. W każdej pracy klasowej są zadania z poziomu podstawowego i ponadpodstawowego ( w zakresie 

podstawowym), oraz dodatkowo z poziomu rozszerzonego ( dotyczy zakresu rozszerzonego).  

7. Uczeń otrzymuje ocenę: 

 a) Niedostateczną, jeżeli opanował od 0% do 29% całości sprawdzanych wiadomości i umiejętności; 

b) Dopuszczającą jeżeli opanował od 30% do 50% całości sprawdzanych wiadomości i umiejętności;  

c) Dostateczną jeżeli opanował od 51% do 69% całości sprawdzanych wiadomości i umiejętności;  

d) Dobrą, jeżeli opanował od 70% do 89% całości sprawdzanych wiadomości i umiejętności; 

 e) Bardzo dobrą, jeżeli opanował co najmniej 90% do całości sprawdzanych wiadomości i 

umiejętności; 

 f) Celującą, jeżeli opanował wymagania w 100 %.  



8. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Daną pracę 

klasową można poprawić tylko raz.  

9. Uczeń ma prawo jeden raz w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do zajęć ( w tym brak pracy 

domowej) bez podania przyczyny. 

 10. Ocena półroczna jest średnią ważoną ocen otrzymanych w I półroczu. Ocena roczna jest średnią 

ważoną ocen otrzymanych przez ucznia w II półroczu i oceny półrocznej z wagą 8. Przyjmuje się 

następujące wagi ocen: 

 OCENIANA FORMA DZIAŁALNOŚCI WAGA OCENY  

Praca klasowa 6  

Poprawa pracy klasowej 4 

 Kartkówka 3 

 Praca domowa 1 

 Odpowiedź ustna 3 

 Prace badawcze 4  

Udział w konkursach matematycznych 3 

 Prace dodatkowe 2 

 Aktywność 2  

Wyliczona w ten sposób średnia wyznacza ocenę półroczną lub roczną zgodnie z tabelą:  

OBLICZONA ŚREDNIA OCEN 𝑥 ̅ OCENA  

 ROCZNA �̅�< 1,7 niedostateczna  

𝑥 ̅ϵ 〈1,7; 2,6) Dopuszczająca  

𝑥 ̅ϵ 〈2,6; 3,6) Dostateczna 

 𝑥 ̅ϵ 〈3,6; 4,5) ̅̅
̅̅
̅̅
̅̅
̅̅
̅

 Dobra  

𝑥 ̅ϵ 〈4,5; 5,3) Bardzo dobra 

 𝑥 ̅>5,3 celująca 

 11. Uczeń może ubiegać się o ocenę wyższą niż proponowana przez nauczyciela ustalona na 

podstawie ocen cząstkowych, jeżeli spełnia warunki: a) Nie opuścił więcej niż 10% godzin matematyki 

bez usprawiedliwienia; b) Uzyskał co najmniej z jednej pracy klasowej lub co najmniej z dwóch 

kartkówek ocenę o która się ubiega.  

12. Po spełnieniu warunków z pkt.11 uczeń: a) Zgłasza swojemu nauczycielowi matematyki 

zastrzeżenia co do wysokości oceny, podając własną propozycję; b) W terminie ustalonym przez 



nauczyciela pisze sprawdzian z zakresu całego roku szkolnego ( nie później niż tydzień przed radą 

klasyfikacyjną). 

 13. Sprawdzian o którym mowa w pkt. 12 trwa 60 minut i polega na rozwiązaniu około 10 zadań 

zatwierdzonych przez zespół nauczycieli matematyki:  Z poziomu podstawowego jeżeli ubiega się o 

ocenę dopuszczającą lub dostateczną I uzyska co najmniej 50% dla oceny dopuszczającej i 75% dla 

oceny dostatecznej);  Z poziomu podstawowego ponadpodstawowego i ponadpodstawowego, (oraz 

rozszerzonego dla uczniów realizujących zakres rozszerzony) jeżeli ubiega się o ocenę wyższą niż 

dostateczna I uzyska 60 % dla oceny dobrej i ponad 80 % dla oceny bardzo dobrej). 

 14. Jeżeli uczeń nie uzyska odpowiedniej ilości punktów oceną roczną pozostaje ocena 

zaproponowana przez nauczyciela. Zespół Nauczycieli Matematyki 


