
Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki w Zespole Szkół Budowlanych  

i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie 

1.  Przedmiotowy System Oceniania opracowano w oparciu o następujące dokumenty: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.  

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia). 

 Wewnątrzszkolny System Oceniania.  

 Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą 
„MATeMAtyka” autorstwa Doroty Ponczek wydawnictwa Nowa Era  
 

2.  Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania. 

 Rozpoznanie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 
stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i 
realizowanego programu nauczania oraz formułowanie oceny. 

 Pomoc uczniowi w dokonywaniu samooceny i planowaniu rozwoju. 

 Motywowanie ucznia do pracy. 

 Dostarczenie informacji uczniom, rodzicom (opiekunom prawnym) o ocenach. 

 Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 

 Ustalenie jasnych kryteriów oceny. 

3. Prawa i obowiązki ucznia: 

 Prace  klasowe, sprawdziany są dla ucznia obowiązkowe. 

 Prace klasowe i sprawdziany są zapowiadane przynajmniej jeden tydzień wcześniej i podany 
jest ich zakres.  

 Każda praca klasowa i jej poprawa jest wpisywana do dziennika. 

 Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową lub sprawdzian to musi je napisać natychmiast po 
powrocie do szkoły lub ustalić z nauczycielem czas napisania. 

 Każdą pracę klasową oraz sprawdzian, które uczeń napisał na ocenę niedostateczną, ma 
możliwość poprawić. 

 Poprawa musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od rozdania poprawionych prac i w 
uzgodnieniu z nauczycielem. 

 Nie ma możliwości poprawiania prac klasowych i sprawdzianów na tydzień przed 
klasyfikacją. 

 Kartkówka może być niezapowiedziana. Jeżeli uczeń jest nieobecny na kartkówce, 
nauczyciel może (także bez uprzedzenia) sprawdzić umiejętności ucznia z tego zakresu w 
ciągu dwóch tygodni od daty kartkówki. 

 Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, sprawdzianów, kartkówek i innych 
form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi 
podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej bez możliwości jej poprawy. 

 Uczeń ma prawo w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowania się do lekcji (nie dotyczy prac 
pisemnych  zapowiedzianych). Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, 
brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. 

 O ilości nieprzygotowań do lekcji decyduje nauczyciel danego przedmiotu. 

 Nie przewiduje się prac pisemnych zaliczeniowych na zakończenie półrocza. 



 Jeżeli Uczeń uzyskał za I półrocze ocenę niedostateczną to ma obowiązek ją poprawić do  
15 marca. Jeśli ponownie otrzymał ocenę niedostateczną to pozytywną ocenę końcowo 
roczną może otrzymać tylko wtedy, kiedy przewidywana ocena za II półrocze jest na 
poziomie co najmniej dostatecznym. W przypadku oceny dopuszczającej w II półroczu, 
uczeń otrzymuje kolejną szansę na poprawę oceny z I półrocza pod warunkiem, ze jego 
frekwencja  
z przedmiotu jest na poziomie co najmniej 80%, a godziny są usprawiedliwione. 

 O ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców poprzez elektroniczny 
system kontroli – Librus i na zebraniach z rodzicami. 

 Podczas zdalnego nauczania obowiązywać będą następujące zasady: 
- lekcje odbywają się zgodnie z planem zajęć i trwają 45 min, w tym 30 min przed monitorem i 
15 min pracy własnej, 
-obecność na lekcji jest obowiązkowa i odnotowywana w dzienniku Librus, 
- uczeń ma obowiązek posiadać podręcznik, zeszyt, karty wzorów i inne środki dydaktyczne 
potrzebne podczas lekcji, 
- uczeń ma obowiązek odpowiadania na każde pytanie nauczyciela, tzn. posiadać sprawny 
mikrofon i na prośbę nauczyciela włączyć kamerkę, 
- w przypadku trudności technicznych uczeń powinien zgłosić nauczycielowi przed lekcją, że 
będzie miał problem z pełnym uczestniczeniem w niej, informacja ta powinna zostać przesłana 
za pomocą Teams lub Librus, 
- oficjalną formą komunikacji z nauczycielem jest dziennik Librus i platforma Teams, prace 
uczniów przesyłane w inne miejsca niż platforma Teams nie będą podlegały ocenie. 

 

 
4. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

 praca klasowa - obejmuje materiał z co najmniej jednego działu, czas trwania 1 – 2 godziny 

lekcyjne 

 sprawdzian - obejmuje materiał z jednego działu lub jego części, czas trwania do jednej 
godziny lekcyjnej 

 kartkówka - obejmuje materiał z 1 – 3 tematów lekcyjnych, czas trwania 5 – 20 minut 

 krótka odpowiedź  - przy tablicy , np. rozwiązanie całego lub części zadania 

 praca w grupie - wykonywanie wspólnej pracy przez losowo wybrany zespół 

 praca domowa   

 aktywność 

 inne prace dodatkowe  

 testy maturalne (dla maturzystów) 

 matura próbna (dla maturzystów) 

 kartkówki powtórzeniowe (dla maturzystów)   

                                  
5. Kryteria oceny: 
 
Ogólne kryteria ocen z matematyki 

 
Ocena „celujący” 
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości przewidziany programem 
nauczania  oraz: 

 twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; 
 uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych; 
 pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania; 
 bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach matematycznych. 



Ocena „bardzo dobry” 
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości przewidziany podstawą 
programową  oraz potrafi: 

 sprawnie rachować; 
 samodzielnie rozwiązywać zadania; 
 wykazać się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania w 

zadaniach; 
 posługiwać się poprawnym językiem matematycznym; 
 samodzielnie zdobywać wiedzę; 
 przeprowadzać rozmaite rozumowania dedukcyjne. 

Ocena „dobry” 
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą 
programową oraz wybrane elementy programu nauczania, a także potrafi: 

 samodzielnie rozwiązać typowe zadania; 
 wykazać się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i twierdzeń oraz algorytmów; 
 posługiwać się językiem matematycznym, który może zawierać jedynie nieliczne błędy i 

potknięcia; 
 sprawnie rachować; 
 przeprowadzić proste rozumowania dedukcyjne. 

Ocena „dostateczny” 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą 
programową, co pozwala mu na: 

 wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i algorytmów; 
 stosowanie poznanych wzorów i twierdzeń w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań; 
 wykonywanie prostych obliczeń i przekształceń matematycznych. 

Ocena „dopuszczający” 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim 
zakresie, że potrafi: 

 samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonywać ćwiczenia i zadania o 
niewielkim stopniu trudności; 
 wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć oraz algorytmów; 
 operować najprostszymi obiektami abstrakcyjnymi (liczbami, zbiorami, zmiennymi i 
zbudowanymi z nich wyrażeniami). 

Ocena „niedostateczny” 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności 

wynikających z programu nauczania oraz: 

 nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów i twierdzeń; 
 popełnia rażące błędy w rachunkach; 
 nie potrafi (nawet przy pomocy nauczyciela, który między innymi zadaje pytania 

pomocnicze) wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań; 
 nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia 

podstawowej wiedzy i umiejętności udziela odpowiedzi. 
 
Prace klasowe, sprawdziany są oceniane według kryteriów: 

A – maksymalna liczba punktów do zdobycia na sprawdzianie i pracy klasowej 

niedostateczny                            do  40 %  A  pkt 
dopuszczający                              41%   A    -  50%   A  pkt 
dostateczny                                  51% A     -   70%  A  pkt 
dobry                                             71% A    -    90%  A   pkt 
bardzo dobry                                91% A    -   99% A pkt 
celujący                                         100%  A  pkt 



 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


