
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU 

MATEMATYKA 

 

1) Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia: 

a) Wypowiedzi ustne  

b) Kartkówki 

c) Sprawdziany 

d) Testy 

e) Aktywność na lekcji 

f) Praca w grupach 

g) Zadania domowe 

h) Udział w konkursach matematycznych 

2) Prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, testy) są punktowane i oceniane wg skali:  

dopuszczający – co najmniej 30% punktów,  dostateczny od 50%, dobry od 70%, bardzo 

dobry od 90%, celujący: ocena bardzo dobry  + zadanie dodatkowe. 

3) Uczeń pisze  sprawdziany na zakończenie każdego działu. Sprawdzian jest obowiązkowy. 

O terminie sprawdzianu oraz zakresie sprawdzanych wiadomości  

i umiejętności uczeń jest informowany przynajmniej tydzień wcześniej. 

4) Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych, to ma obowiązek  

 napisać go w ciągu dwóch tygodni od sprawdzianu, lub dwóch tygodni od dnia powrotu 

do szkoły, (w przypadku dłuższej nieobecności ucznia), w terminie ustalonym  

z nauczycielem. Jeśli uczeń nie zgłosi się w ustalonym terminie, pisze sprawdzian  

w terminie ustalonym przez nauczyciela.  

5) Uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od dnia 

oddania sprawdzonych prac.  Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny, traci prawo do 

poprawy tej pracy. 

6) Jeżeli uczeń nie napisze sprawdzianu w terminie pierwszym lub poprawkowym, to 

nauczyciel wpisuje do dziennika zero, które liczone jest jako ocena. 

7) Jeżeli podczas pracy pisemnej uczeń pracuje niesamodzielnie (odpisuje) lub w inny 

sposób dopuszcza się oszustwa (np. zmieni grupę, korzysta  

z telefonu komórkowego itd.), to otrzymuje ocenę niedostateczną  z pracy pisemnej. 

8) Praca pisemna ucznia powinna być starannie napisana. Jeśli uczeń pisze pracę pisemną na 

kilku kartkach, to powinny być one spięte lub zszyte. 

9) Kartkówki nie muszą być zapowiedziane. 



10) Kartkówki nie podlegają poprawie. 

11) Uczniowie nieobecni na kartkówkach piszą je w możliwie najszybszym terminie, 

ustalonym przez nauczyciela.  

12) Uczeń, który był nieobecny przez: 

a) Jeden tydzień na zajęciach szkolnych i jego nieobecność jest usprawiedliwiona jest 

zwolniony od odpowiedzi pisemnych i ustnych w pierwszym dniu powrotu do szkoły, 

b) Dwa tygodnie, a jego absencja jest usprawiedliwiona, ma prawo do dwóch dni 

wolnych od odpowiedzi ustnych i pisemnych. 

13) Uczeń jest zobowiązany do posiadania na lekcji zeszytu przedmiotowego,  podręcznika. 

14) Uczeń ma prawo jeden raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie 

dotyczy prac pisemnych zapowiedzianych wcześniej). 

15) Nieprzygotowanie do lekcji, brak zadania, zeszytu lub podręcznika uczniowie zapisują na 

kartce, którą kładą na biurko nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji. Brak kartki na biurku 

oznacza, że wszyscy są przygotowani do lekcji. 

16) Jeżeli uczeń nie poinformuje nauczyciela o braku zadania domowego, zeszytu lub 

podręcznika na początku lekcji to otrzymuje ocenę: niedostateczny w momencie, gdy fakt 

ten zostanie odkryty przez nauczyciela w trakcie trwania zajęć. W przypadku, gdy uczeń 

zgłosi brak zadania domowego, zeszytu lub podręcznika na początku lekcji, to otrzymuje 

minus. 

17) Cztery plusy są równoznaczne z oceną bardzo dobry z aktywności, natomiast trzy minusy 

z oceną niedostateczną. 

18) Przy ocenie odpowiedzi ustnej będzie brane pod uwagę właściwe używanie (stosowanie) 

słownictwa matematycznego i omawianie wykonywanych przez ucznia etapów zadania. 

19) Ocena semestralna i roczna nie musi być średnią  arytmetyczną ocen cząstkowych.  

20) Najważniejsze są oceny ze sprawdzianów. 

21) Uczeń, który opuścił więcej niż 50 % lekcji, może nie być klasyfikowany z przedmiotu. 

Nie może być klasyfikowany również  uczeń, który uchyla się od oceniania i nie ma 

minimalnej liczby ocen (minimalna liczba ocen to liczba matematyk w tygodniu plus 

jeden, ale nie mniejsza niż trzy oceny) 

 


