
ZASADY PRACY NA LEKCJACH MATEMATYKI 

 
Nauczyciel poinformował ucznia o: 

- wymaganiach edukacyjnych wynikających z programu nauczania niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych (dostępne na szkolnej stronie), 

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,  

-warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (dostępne na szkolnej stronie).  

 

Na każdą lekcję uczeń przynosi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, podręcznik oraz przyrządy 

określone przez nauczyciela. Wiedza ucznia jest sprawdzana poprzez odpowiedzi ustne, prace 

pisemne, zadania domowe oraz aktywność na zajęciach. Podczas lekcji oceniana będzie 

poprawność oraz samodzielność wykonywanych zadań.  

 

1. SPRAWDZIANY – waga oceny: 3 

Po zakończeniu realizacji działu odbędzie się całogodzinny sprawdzian, którego termin jest podany 

do wiadomości uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem. Zakres materiału oraz przybliżoną datę 

można ustalić na podstawie spisu treści w podręczniku. Sprawdziany są obowiązkowe. Uczeń 

nieobecny musi je napisać w odrębnym, wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Oceny 

niedostateczne można poprawiać w terminie ustalonym z nauczycielem, do dwóch tygodni od 

daty oddania sprawdzianów. 

 

2. SESJE Z PLUSEM / TEST – waga oceny: 3 

Uczniowie są zobowiązani do pisania zapowiedzianych testów diagnostycznych. Ocena z testu nie 

podlega poprawie. 

 

3. KARTKÓWKI – waga oceny: 2 

Kartkówki nie muszą być zapowiadane oraz mogą obejmować materiał z co najwyżej trzech 

ostatnich lekcji. Ocena ta nie podlega poprawie. Uczeń nieobecny nie ma obowiązku napisania 

zaległej kartkówki. 

 

4. PRACE DOMOWE – waga oceny: 1 

Zadania domowe będą regularnie sprawdzane i oceniane. Ocenie podlegają prace domowe 

z trzech ostatnich lekcji. Problemy z wykonaniem zadań można zgłosić na początku lekcji. Zadanie 

domowe może być sprawdzone w formie odpowiedzi ustnej. 

W przypadku niezgłoszenia nieprzygotowania, uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną. 

Uczeń odpisujący lub udostępniający innym do przepisania prace domowe może otrzymać ocenę 

niedostateczną.  

 

5. NIEPRZYGOTOWANIA – waga oceny: 1 

Uczeń ma prawo trzykrotnie zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w przypadku braku zeszytu, 

podręcznika, potrzebnych przyborów czy pracy domowej. Każde kolejne nieprzygotowanie będzie 

skutkować wpisaniem uwagi zachowania brak przyborów szkolnych (-2p). Zgłoszenie powyższego 

faktu musi nastąpić podczas sprawdzania obecności. 

 

6. ZESZYT PRZEDMIOTOWY – waga oceny: 1 

Notatkę z lekcji w zeszycie przedmiotowym rozpoczyna się od zapisania tematu, daty zajęć oraz 

celu lekcji. W trakcie lekcji należy notować wszystkie zadania rozwiązywane na tablicy wraz 

z numerem zadania oraz stroną z podręcznika. Notatki w zeszycie powinny być systematycznie 

uzupełniane. Notatka z lekcji będzie kontrolowana przez nauczyciela i może podlegać ocenie. 

Używanie koloru czerwonego zastrzeżone jest dla nauczyciela. 

 

7. PRACA NA LEKCJI – waga oceny: 1 

Za swoją pracę na lekcji uczeń może otrzymać „+” lub „-‘’. Pięć „+” skutkuje otrzymaniem oceny 

bardzo dobrej, pięć „-‘’ – oceny niedostatecznej. 

 



 

8. KONKURSY – waga oceny: 2 / 3 

Zakończony sukcesem udział w konkursie wewnątrzszkolnym będzie nagrodzony oceną bdb lub cel 

z wagą 2. 

Zakończony sukcesem udział w konkursie na szczeblu wyższym niż szkolny będzie nagrodzony oceną 

cel z wagą 3. 

 

9. OCENIANIE 

Uczeń oceniany jest systematycznie, a oceny wystawione przez nauczyciela są jawne. Oceny 

klasyfikacyjne są ustalane na podstawie średniej ważonej, według poniższej skali.  

 

   ocena   średnia ocen cząstkowych  

   cel    5,4 – 6,0  

   bdb   4,6 – 5,3 

   db   3,6 – 4,5 

   dst   2,6 – 3,5 

   dop   1,6 – 2,5 

   ndst   1,0 – 1,6  

  

 

10. KRYTERIA PRZYZNAWANIA OCEN 

Prace pisemne oceniane będą następująco: 

 

cel - 100% 

bdb  -  91% - 99% 

db  - 75% - 90% 

dst  - 51% - 74% 

dop  - 31% - 50% 

ndst  - 0% -  30% 

 

 

11. PRACA ZDALNA 

W przypadku przejścia na tryb nauki zdalnej wszystkie otrzymywane oceny mają wagę 1. Uczeń jest 

zobowiązany do terminowego przesyłania zadanych prac. Nieprzesłanie pracy lub przesłanie 

zadania po terminie skutkuje wpisem bz. Niesamodzielne wykonanie będzie skutkować 

otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 

 


