
Gimnazjum nr 1 w Gdyni 
Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki 

 

1. Prace klasowe i sprawdziany całogodzinne są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich pisać z całą 

klasą, to powinien to uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Niespełnienie powyższego warunku jest 

równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 

2. W pracach pisemnych mogą pojawić się zestawy o niższym poziomie trudności, oceniane maksymalnie na ocenę dostateczną. 

Chęć pisania pracy o niższym poziomie trudności uczeń musi zgłosić co najmniej trzy dni przed terminem danej pracy. W 

przypadku pracy klasowej o niższym stopniu trudności obowiązuje następująca punktacja procentowa: 

80% - 100% pkt.    -  dostateczny 

51% - 79% pkt.   -  dopuszczający 

0%   - 50% pkt.   -  niedostateczny 

 

3. Prace klasowe i sprawdziany całogodzinne mogą być poprawiane. Poprawa jest dobrowolna. Uczeń pisze ją tylko jeden raz. 

Ocena semestralna (roczna) jest poprawiana poprzez poprawy poszczególnych prac klasowych lub sprawdzianów godzinnych 

w terminach wyznaczonych przez nauczyciela. Nauczyciel przechowuje prace do końca semestru.  

 

4. W trakcie semestru uczniowie piszą kartkówki bez wcześniejszego uprzedzenia ( sprawdzające systematyczną pracę ucznia ) 

oraz sprawdziany krótsze ( do 30 minut ) zapowiedziane z jednodniowym wyprzedzeniem (sprawdzające opanowanie 

materiału z 3-4 ostatnich tematów). 

 

5. Kartkówki i sprawdziany do 30 min – sprawdzające systematyczną pracę ucznia – nie podlegają poprawie, podobnie oceny z 

odpowiedzi i z zadań domowych.  

 

6. Przy ustalaniu oceny z prac klasowych i sprawdzianów całogodzinnych będzie stosowana następująca punktacja procentowa: 

95% - 100%     pkt.   -  celujący   

85% - 94%       pkt.   -  bardzo dobry  

71% - 84%       pkt.   -  dobry   

51% - 70%       pkt.   -  dostateczny   

31% - 50%       pkt.   -  dopuszczający  

0%   - 30%       pkt.   -  niedostateczny 

 

7. Nauczyciel ma prawo przeprowadzić sprawdzian semestralny (roczny). 

 

8.  Każdy uczeń ma prawo 3 razy w ciągu semestru nie odrobić zadania domowego (w formie pisemnej i ustnej). 

Nieprzygotowanie uczeń musi zgłosić przed daną lekcją. 

 

10.   Za wiedzę i umiejętności uczeń może być oceniany otrzymując plusy (sześć   plusów – ocena celująca). 

 

11.   Za aktywną pracę na lekcji uczeń może otrzymać dodatkową ocenę. 

 

12.   Za pracę nadobowiązkową uczeń może otrzymać dodatkową ocenę. 

 

13.  Na ocenę semestralną (roczną) wpływają następujące elementy (podane według ważności): 

a) samodzielna praca pisemna : 

 - prace klasowe,          (waga  5 )    

- sprawdziany,          (waga  4 ) 

 - kartkówka z ostatniej lekcji   (waga  2 ) 

 - kartkówka z jednego tematu  (waga 3) 

 

 b) odpowiedzi ustne,  (waga  4 ) 

 c) aktywność na lekcji,  (waga  2 ) 

 d) prace domowe,  (waga  1 ) 

 e) konkursy (1-3 miejsce)  (waga  6 ) 

 f) praca grupowa,  (waga  4 ) 

 g) praca indywidualna  (waga  2 ) 

 

14.   Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek poinformować uczniów z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych    o ocenie 

przewidywanej z zajęć edukacyjnych oraz wpisać ocenę przewidywaną do dziennika co najmniej na miesiąc przed 

planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.  
  15.     Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek poinformować uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) z zachowaniem zasad 

ochrony danych osobowych o  przewidywanej ocenie niedostatecznej i nieklasyfikowaniu w formie pisemnej oraz podać 

zakres materiału do zaliczenia co najmniej na miesiąc przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej. 



 

Gimnazjum nr 1 w Gdyni 
 

Przedmiotowy system oceniania z matematyki. 
Standardy osiągnięć i wymagań. 

 

Poziom wymagań koniecznych (ocena dopuszczająca) 

 

ogólnie: 

 

Uczeń zna podstawowe pojęcia i przy pomocy nauczyciela potrafi je zastosować do rozwiązywania 

typowych zadań . Podczas odpowiedzi możliwe są liczne błędy. 

 

szczegółowo: 

 

uczeń:  posiada słabą sprawność rachunkową 

  rozumie proste polecenia oraz rozwiązuje nieskomplikowane zadania obliczeniowe, 

  radzi sobie z zastosowaniem matematyki w prostych sytuacjach z życia codziennego, 

  zna zastosowanie podstawowych przyrządów matematycznych, 

  wykazuje pozytywny stosunek do przedmiotu, 

  stara się pracować na miarę swoich możliwości, 

  zapamiętuje podstawowe pojęcia matematyczne, 

  prowadzi zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń). 

 

 

poziom wymagań podstawowych (ocena dostateczna) 

 

ogólnie: 

 

Uczeń zna podstawowe wzory, definicje, pojęcia i udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania. 

Pracuje na miarę swoich możliwości i jest wytrwały pomimo trudności. Możliwe są odpowiedzi przy 

niewielkim ukierunkowaniu ze strony nauczyciela. 

 

szczegółowo: 

 

uczeń:  oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych (algebraicznych), 

  rozumie polecenia wyrażone językiem matematycznym,  

   stosuje matematykę w prostych sytuacjach życiowych, 

  posługuje się podstawowymi przyrządami matematycznymi, 

  rozumie podstawowe pojęcia i reguły matematyczne, 

  sprawnie rozwiązuje zadania schematyczne, 

  rozumie proste teksty matematyczne i umie z nich korzystać, 

  zdaje sobie sprawę ze swoich braków, 

  systematycznie odrabia zadania domowe. 

 

Poziom wymagań rozszerzonych (ocena dobra) 

 

ogólnie: 

 

Uczeń posiada biegłą sprawność rachunkową i potrafi logicznie myśleć. Potrafi zastosować poznane pojęcia 

do rozwiązywania zadań i problemów na różne sposoby. Bierze udział w pracy klasy i grupy. Jest 

systematyczny i staranny. Odpowiedź ucznia powinna być zasadniczo samodzielna i zawierać większość 

wymaganych treści. 

 

 

szczegółowo: 



 

uczeń:  posiada biegłą sprawność rachunkową, 

  posługuje się językiem matematycznym, 

  świadomie wykorzystuje wiedzę matematyczną na lekcjach innych przedmiotów, 

  sprawnie posługuje się przyrządami matematycznymi, 

  potrafi analizować dane, teksty matematyczne i rozwiązuje zadania tekstowe, 

  dokonuje porównań, 

  poprawnie rozwiązuje zadania wymagające wyobraźni geometrycznej, 

  uzupełnia brakującą wiedzę, 

  jest zawsze przygotowany do lekcji matematyki. 

 

poziom wymagań dopełniających (ocena bardzo dobra) 

 

 ogólnie: 

 

Uczeń przy rozwiązywaniu zadań stosuje różne metody. Jego rozwiązania są oryginalne i czasami 

nietypowe. Jego wypowiedzi ustne są logiczne i stosuje w nich właściwy matematyczny język. Potrafi 

pracować samodzielnie.  

 

szczegółowo: 

 

uczeń:  zna, rozumie i stosuje pełny zakres kształcenia, 

  rozwiązuje zadania złożone,  

  dokonuje krytycznej analizy otrzymanych wyników i ocenić ich wiarygodność, 

  potrafi dokonywać uogólnień, 

   

poziom wymagań twórczych (ocena celująca) 

 

ogólnie: 

 

Uczeń potrafi zastosować zdobytą wiedzę  przy rozwiązywaniu nietypowych zadań (niekoniecznie z 

matematyki). Uogólnia otrzymane rozwiązania i w związku z tym stawia nowe pytania. Bada samodzielnie 

interesujące go dziedziny matematyki wykraczające poza program. Potrafi rozwiązywać zadania trudniejsze 

i trudne z podręcznika i ze zbioru zadań.. 

 

 

szczegółowo: 

 

uczeń:  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiazywaniu problemów   

  teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje   

  rozwiązania nietypowe, 
  przeprowadzi proste dowody matematyczne, 

 wykonuje wszystkie zadania zaległe wynikające również z jego ewentualnej absencji, 

  osiąga sukcesy w konkursach matematycznych. 

 


