
KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI 

 

1. Na każdej lekcji uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, mieć podręcznik, potrzebne 

przybory geometryczne, ołówek i kolorowe długopisy. 

2. Brak pracy domowej lub nieprzygotowanie się do lekcji uczeń powinien zgłosić nauczycielowi na 

początku lekcji, a nie w momencie sprawdzania pracy domowej przez nauczyciela lub poproszenia 

go do odpowiedzi. Jeżeli tego nie uczyni otrzymuje ocenę niedostateczną, a zaległą pracę domową 

musi nadrobić na następną lekcję. 

3. W ciągu semestru uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, które 

będzie odnotowane w dzienniku elektronicznym. Przez nieprzygotowanie rozumiemy osobno: brak 

pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego i podręcznika, brak przyborów potrzebnych do lekcji, 

niegotowość do odpowiedzi. 

Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę 

niedostateczną. 

4. Każdy sprawdzian (praca klasowa) jest zapowiedziany na tydzień przed terminem przeprowadzenia i 

poprzedzony informacją o zakresie jego treści. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i obejmują 

małą partię materiału. 

5. Sprawdziany (prace klasowe) i kartkówki są obowiązkowe. Jeżeli uczeń nie był obecny na 

sprawdzianie (pracy klasowej) lub kartkówce musi napisać zaległości w terminie nie dłuższym niż 2 

tygodnie od momentu powrotu do szkoły. W wyjątkowych sytuacjach termin ustala nauczyciel 

w porozumieniu z uczniem (np. z powodu choroby ucznia lub nauczyciela). 

6. Sprawdziany (prace klasowe) będą do wglądu w szkole podczas zebrań, konsultacji, a także w 

umówionym terminie z nauczycielem matematyki lub wychowawcą. Sprawdzone i ocenione przez 

nauczyciela kartkówki uczeń ma obowiązek wkleić do zeszytu. 

7. Uczeń może poprawić każdą ocenę z sprawdzianu (pracy klasowej) i kartkówki w szczególności w 

przypadku uzyskania oceny niedostatecznej w formie ustalonej przez nauczyciela w terminie nie 

dłuższym niż 2 tygodni od informacji o tej ocenie. W wyjątkowych sytuacjach termin ustala 

nauczyciel w porozumieniu z uczniem (np. z powodu choroby ucznia lub nauczyciela). 

8. Aktywność na lekcji (np. częste zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi) jest 

nagradzana punktami dodatnimi (plusami). Uczniowie gromadzą również punkty ujemne (minusy), 

np. za brak uwagi na lekcji, nie śledzenie jej toku lub nieznajomość zadanego pojęcia. Punkty się 

zsumują, a ocena zostaje wystawiona pod koniec semestru lub na bieżąco w zależności od zdobytych 

punktów. 

9. Oceny uzyskane przez ucznia podczas badań wyników nauczania oraz egzaminów próbnych nie 

mają wpływu na ocenę semestralną i roczną. 

10. Na końcową ocenę z przedmiotu mają wpływ oceny ze sprawdzianów (prac klasowych waga 3), 

kartkówek (waga 2), odpowiedzi ustnych (waga 2), prac długoterminowych np. metodą projektu 

(waga 2-3), prac domowych (waga 1), pracy ucznia na lekcji (waga 1), aktywność (waga 1), oraz 

zaangażowanie i stosunek do przedmiotu. 

11. W zależności od zdobytych punktów wystawiona jest ocena według skali: od 30% dobrych 

odpowiedzi to ocena dopuszczająca, od 51% to ocena dostateczna, od 75% to ocena dobra, od 91% 

to ocena bardzo dobra, od 98% to ocena celująca. 

12. Wymagania edukacyjne znajdują się na stronie internetowej szkoły. 

13. Uczeń i jego rodzice są na bieżąco informowani o postępach w nauce poprzez wpisywanie jego ocen 

do dziennika elektronicznego. Rodzice są zobowiązani do regularnej kontroli postępów w nauce. 

 

 


