
 
1

PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA Z MATEMATYKI  
W  SZKOLE  PONADGIMNAZJALNEJ 

 
I  OGÓLNE KRYTERIA STOPNI SZKOLNYCH 
 
Celujący –  otrzymuje uczeń, który : 

· Realizuje normy przedmiotowego systemu oceniania dotyczące ocen 
cząstkowych, a jego wiedza i umiejętności obejmują w sposób 
wyczerpujący obowiązujący program nauczania, 

· Ponadto spełnia co najmniej jeden z warunków:  
          -   pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania,  

- wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem,  
- samodzielnie formułuje nowe problemy i z dobrym skutkiem je 

rozwiązuje, 
- z zaangażowaniem uczestniczy w różnych formach zajęć 

pozalekcyjnych. 
Bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który : 

· Opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności objętych programem 
nauczania oraz : 

- potrafi sprawnie liczyć, 
- umie w pełni samodzielnie rozwiązywać zadania, 
- poprawnie posługuje się językiem matematycznym, 
- zna dobrze definicje i twierdzenia i umie się nimi posługiwać, 
- ma wyobraźnię geometryczną. 

Dobry – otrzymuje uczeń, który : 
·    Opanował wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej    

oraz wybrane elementy obowiązującego w danej klasie programu 
nauczania, a ponadto: 

- zna i rozumie podstawowe pojęcia,  
- przeprowadza proste rozumowania dedukcyjne, 
- sprawnie liczy, samodzielnie rozwiązuje zadania typowe. 

Dostateczny  –  otrzymuje uczeń, który : 
- samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania  

o średnim stopniu trudności, 
- skutecznie liczy (niekoniecznie sprawnie),  
- zna podstawowe pojęcia matematyczne 
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Dopuszczający –  otrzymuje uczeń, który : 
- samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje 

zadania o niewielkim stopniu trudności, 
- zna i rozumie najprostsze pojęcia matematyczne, 
- poprawnie wykonuje proste operacje matematyczne, 
- osiąga wyniki prac pisemnych i odpowiedzi na poziomie 35%  

i powyżej, 
- wykazuje chęć współpracy w celu uzupełnienia braków. 

Niedostateczny  –  otrzymuje uczeń, który  
                - nie opanował elementarnych wiadomości wynikających z podstawy  
                  programowej, 
                - nie uzyskuje wyników prac pisemnych i odpowiedzi na poziomie 
                  35% , 

- popełnia rażące błędy rachunkowe, 
- nie potrafi rozwiązywać najprostszych zadań, nawet z pomocą 

nauczyciela, 
- nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy z nauczycielem  

w celu uzupełnienia braków. 
 

II  KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
 
Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne i odpowiedzi ustne. 

1. Prace pisemne: 
§ Całogodzinne sprawdziany w formie testów, klasówek, 
§ Testy diagnostyczne, 
§ Próbne matury, 
§ Bieżące sprawdzanie w formie krótkich zapowiedzianych lub 

niezapowiedzianych kartkówek..         
           2. Odpowiedzi  ustne: 

§ Odpowiedź ustna, 
§ Aktywne wypowiedzi na tematy poruszane na lekcjach, 
§ Wkład pracy i zaangażowanie w podejmowane działania, 
§ Wytwory ucznia (samodzielne referaty, prezentacje, inne produkty, 

np. pomoce dydaktyczne), 
             Kontroli podlega również zeszyt. Nie będzie on oceniany, natomiast 
             jeśli uczeń nie będzie prowadził zeszytu lub będzie miał w nim duże  
             braki może otrzymać ocenę niedostateczną. 
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Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć; nie 
dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i klasówek. 
 
III  ZADAWANIE  I OCENA PRAC DOMOWYCH 

 

1.   Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych. 
2. Przy zadawaniu zadania domowego nauczyciel określa wymagania formalne  

związane z odrobieniem tego zadania - termin, sposób. 
3.  Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonania pracy domowej. 
4. Prace domowe mogą mieć charakter krótkich zadań, związanych z przygotowaniem 

do kolejnej lekcji lub ćwiczenia niezbędnego do utrwalenia nabytych na lekcji 
umiejętności i wiedzy, lub zgromadzenia materiałów.  

5.  Nauczyciel ma obowiązek wyznaczenia odpowiedniego do trudności zadania czasu 
na jego realizację. 

6. Nauczyciel sprawdza wykonanie wymienionych wyżej prac w wyznaczonym       
terminie. 

7.  Znak graficzny, tzw. „parafka" oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie 
pracy,      ale nie sprawdzał jej zawartości merytorycznej. 

8. Nieodrobienie pracy domowej karane jest oceną  niedostateczną lub „ bz ”  
w zależności   od rodzaju zadania. 

9.  W uzasadnionym przypadku – ( np. choroba ) nauczyciel może usprawiedliwić brak 
pracy domowej. 

10. Ocenianie prac może nastąpić natychmiast po upływie terminu ich realizacji lub 
podczas kontroli zeszytów (skoroszytów) - zgodnie z umową dotyczącą konkretnej 
pracy. 

  
IV  INNE POSTANOWIENIA 

 
1. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia, jego rodziców i opiekunów 

 prawnych. 
2. Minimalna ilość ocen bieżących w danym semestrze jest o jeden 
      większa od tygodniowej liczby godzin przeznaczonych na realizację  
      danych zajęć edukacyjnych. 
3. Prace pisemne po ocenieniu nauczyciel udostępnia do wglądu,  
      omawia błędy a następnie przechowuje je do końca roku szkolnego  
      oraz udostępnia w razie potrzeby rodzicom lub prawnym opiekunom  
      ucznia. 
4.    Każda ocena jest uzasadniona ustnie lub pisemnie . 
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V CZĘSTOTLIWOŚĆ I OCENA SPRAWDZIANÓW I ZADAŃ       

KLASOWYCH 

§ W półroczu obowiązują co najmniej 2 zadania klasowe  (lub tyle, ile wyznacza 
przyjęty przez nauczyciela program). 

§ Nauczyciel każdorazowo podaje uczniom zakres materiału, który obejmuje 
wypracowanie klasowe. 

§ Nauczyciel sprawdza i ocenia wypracowania klasowe uczniów w terminie 
nieprzekraczającym 3. tygodni od daty pisania pracy przez uczniów.  

§ W półroczu obowiązuje pisemny sprawdzian po każdym dziale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI  WARUNKI POPRAWIANIA  
 

1. Uczeń ma prawo w terminie trzech tygodni zaliczyć sprawdzian pisemny, 
na którym był nieobecny lub poprawić wynik sprawdzianu napisanego. 
Termin zaliczenia sprawdzianu wyznacza nauczyciel w porozumieniu  
z uczniem. 

2. W szczególnym przypadku termin zaliczenia może zostać przedłużony 
przez nauczyciela. 

3.  Poprawie podlegają testy, sprawdziany, klasówki; nie poprawia się zadań 
domowych  i odpowiedzi ustnych. 
 

 

Uzyskane punkty - % maksymalnej, 
możliwej do uzyskania liczby punktów: 

 

Ocena 
 

mniej niż 35 
 

1 
 35-50 

 
2 
 

50-70 
 

3 
 70-90 

 
4 
 90-100 

 
5 
 100 +zad. dodatkowe 

 
6 
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VII  SPOSÓB WYSTAWIANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ (ROCZNEJ) 
 
1. Ocena śródroczna ( roczna ) wystawiana jest na podstawie otrzymanych  

w trakcie półrocza stopni.  
2.   Jest to ocena łączna za całe  półrocze  (rok). 
3. Warunkiem koniecznym otrzymania oceny pozytywnej na koniec półrocza  

(roku szkolnego) jest zaliczenie wszystkich sprawdzianów i zadań klasowych 
na ocenę dopuszczającą. 

 
VIII SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW (PRAWNYCH 
OPIEKUNÓW) 

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje rodziców 
(opiekunów prawnych) o wymaganiach i kryteriach oceniania (PSO  
z matematyki udostępniony zostaje na stronie internetowej strony). 

IX DOSTOSOWANIE PSO DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI  
WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI 

 
1. Nauczyciel na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub zaświadczenia innej placówki specjalistycznej 
dostosowuje wymagania w stosunku do ucznia posiadającego takie 
zaświadczenie lub stosuje się do zaleceń w/w poradni : 
§ uczniowie posiadający pisemną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz 
uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania 
indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni, 

§ nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego 
opinie PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się ( np. 
wydłużenie czasu  pracy, dzielenie materiału na sprawdzianie na 
mniejsze partie, wzmacnianie poczucia własnej wartości, 
motywowanie do pracy i docenianie włożonego wysiłku), 

§ rodzaje dysfunkcji: 
a) dyskalkulia, czyli trudności w liczeniu: 
 – ocenia się  przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną 
stronę liczenia, dostosowanie dotyczy tylko formy sprawdzenia 
wiedzy poprzez koncentrację na prześledzeniu toku rozumowania 
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 w danym zadaniu i jeśli jest on poprawny –wystawia się uczniowi 
ocenę pozytywną,  
– u uczniów z dyskalkulią można do zamienić  formę odpowiedzi z 
pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną na wyraźną prośbę ucznia, 
bądź rodzica. 
b) dysgrafia, czyli nieczytelne pismo: 
  – dostosowanie wymagań dotyczy formy sprawdzania wiedzy, a nie 
treści,  wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej są takie 
same, jak dla innych uczniów,  
– jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go 
poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać go ustnie z tego zakresu 
materiału, 
–  uczeń może  pisać drukowanymi literami lub na komputerze, 
– nie oceniamy estetyki wykonywanych konstrukcji geometrycznych, 
rysunków,  a jedynie ich poprawność,  
c) dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się niekiedy 
także na problemy ze zrozumieniem treści: 
–  dostawanie wymagań w zakresie formy: krótkie i proste polecenie, 
czytanie polecenia na głos, objaśnianie dłuższych poleceń,  
– wydłużenie  czasu pracy podczas pisania sprawdzianu, sprawdzenie 
przez nauczyciela, czy polecenia zostały przez ucznia zrozumiane, 
d) uczeń ze sprawnością intelektualną niższą niż przeciętna: 
– omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu 
trudności, 
– pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie, 
– podawanie poleceń w prostszej formie ustnej lub pisemnej, 
– unikanie trudnych, abstrakcyjnych pojęć, 
– częste odwoływanie się do konkretu, przykładu (np. graficzne 
przedstawianie treści zadania), 
– unikanie pytań problemowych, przekrojowych, 
– wolniejsze tempo pracy, 
– szerokie stosowanie zasady poglądowości, 
– zadania domowe dostosowane do możliwości ucznia, 
– podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy, w razie 
potrzeby udzielanie pomocy i wyjaśnień,  
– mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania, 
e) uczeń z objawami zaburzeń funkcji słuchowo –językowych: 
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– naukę definicji, reguł, wzorów rozkłada się w czasie, często 
przypomina i utrwala, 
– uczeń ten nie jest wyrywany do natychmiastowej odpowiedzi, 
–  w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdza się, czy uczeń 
przeczytał treść zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, 
 – w razie potrzeby udziela się dodatkowych wskazówek, 
f) uczeń z objawami zaburzeń funkcji wzrokowo -przestrzennych, 
integracji percepcyjno -motorycznej i lateralizacji: 
 – materiał sprawiający trudność jest dłużej utrwalany, dzielony na 
mniejsze partie, 
– oceniany jest tok rozumowania, nawet gdy ostateczny wynik 
zadania jest błędny (co wynikać może z pomyłek rachunkowych), 
– wydłużenie czasu na sprawdzianach i podczas odpowiedzi ustnych, 
g) innego rodzaje dysfunkcje –ocenianie zgodnie ze wskazaniami 
poradni. 

 
X  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadkach spornych rozstrzygnięcie następuje w oparciu o WSO  
i Statut Szkoły. 

2. Przedmiotowy system oceniania podlega ewaluacji. 


