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ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

 

1. ZPO został opracowany w oparciu o: podstawę programową nauczania matematyki dla szkoły 

liceum ogólnokształcącego oraz Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania. 

 

2. ZPO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowości ucznia. 

 

3. W ZPO zakłada się, iż każdy uczeń, na miarę swoich możliwości intelektualnych                                 

oraz charakterologicznych robi wszystko, by osiągnąć sukces szkolny. 

 

4. Celem ZPO jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel matematyki będzie się kierował przy 

wystawianiu ocen. 

 

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu             

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny. 

 

6. Ocenianie ma na celu : 

a) poinformować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

 

7. Ocenianie pełni funkcję : 

a) diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określenie jego indywidualnych potrzeb), 

b) klasyfikacyjną. 

 

8. Oceny dzielą się na 

a) bieżące (cząstkowe), 

b) klasyfikacyjne śródroczne/roczne. 

 

9. Sposoby oceniania 

1) Ocenianie bieżące 

Ocenianie bieżące dostarcza informacji o rozwoju ucznia jego aktywności i osiągnięciach w zakresie 

matematyki w ciągu semestru. 

      Cele: 

a) pomóc uczniom rozpoznać i zrozumieć swoje mocne i słabe punkty i dać im jasne wskazówki, 

nad czym powinni więcej pracować, 

b) przekazać rodzicom/opiekunom informację o postępach ucznia, jego mocnych i słabych stronach, 

a także wskazać, w jaki sposób uczeń powinien pracować, by osiągnąć poprawę, 

c) dać nauczycielowi informację zwrotną na temat efektywności jego nauczania, właściwego doboru 

materiałów itp., oraz pomóc w adaptowaniu planu nauczania, jeżeli zachodzi taka potrzeba. 

2 ) Ocenianie okresowe 

Ocenianie okresowe to opis rozwoju ucznia jego aktywności i osiągnięć pod koniec półrocza, roku 

szkolnego lub etapu nauki. 

       Cele: 

a) przekazać uczniowi, rodzicom/opiekunom i nauczycielom obraz postępów aktywności i osiągnięć 

w matematyce pod koniec pewnej części programu nauki, 

b) dostarczyć informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki. 

 

10. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/opiekunów prawnych. 
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11. Dłuższe prace klasowe, testy, sprawdziany są obowiązkowe. Uczeń nieobecny na zapowiedzianej 

pracy klasowej ma obowiązek zaliczyć dany materiał w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu 

do szkoły po uprzednim zapoznaniu się z wymaganiami  i po uzgodnieniu terminu z nauczycielem, 

w przeciwnym razie nauczyciel ma prawo wystawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej.  

 

12. Prace klasowe, testy, sprawdziany zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem               

z określeniem zakresu sprawdzanych umiejętności; termin ich przeprowadzenia odnotowywany jest 

w dzienniku lekcyjnym. 

 

13. Prace powinny być napisane czytelnie i estetycznie. Forma pracy ( kartkówki, zadania, klasówki) 

utrudniająca prawidłowe odczytanie tekstu może powodować obniżenie oceny do niedostatecznej 

włącznie.  

 

14. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu w terminie do 2 tygodni od daty 

pisania pracy. Uczeń ma możliwość poprawienia niedostatecznej oceny z pracy klasowej w terminie 

2 tygodni od daty oddania sprawdzonych prac; do poprawy można przystąpić tylko raz. 

  

15. Zeszyt przedmiotowy jest własnością ucznia i jemu służy. Sposób jego prowadzenia podlega ocenie, 

oceniane są także wybrane przez nauczyciela prace domowe. 

 

16. Za aktywność na lekcji uczeń może być oceniany w zależności od stopnia trudności zadania. 

 

17. Uczeń ma obowiązek znajomości zagadnień z trzech ostatnich lekcji - nauczyciel może to sprawdzić 

w formie krótkiej 15 min. kartkówki zapowiedzianej i niezapowiedzianej lub wypowiedzi ustnej.  

 

18. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru przyjść nieprzygotowany na lekcję, bez podawania 

przyczyn takiego stanu rzeczy. Jest jednak zobowiązany zgłosić ten fakt uczącemu przed lekcją. 

Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, 

brak pomocy potrzebnych do lekcji, nieopanowanie wiadomości z lekcji poprzedniej. 

 

19. Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań każde kolejne skutkuje oceną niedostateczną bez 

możliwości poprawy. 

 

20. Nauczyciel usprawiedliwia także sporadycznie zdarzające się nieprzygotowanie ucznia do lekcji, 

jeżeli jest ono wynikiem nieszczęśliwych zdarzeń losowych, o czym informuje uczeń przed lekcją. 

 

21. Prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki są gromadzone przez nauczyciela do zakończenia 

danego roku szkolnego. Ma do nich wgląd uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie zgodnie  

z zasadami zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

 

 

 

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU 

 

Uczeń oceniany jest na podstawie: 

 

a. odpowiedzi ustnych  

                            –   aktywność na lekcjach (bieżące wiadomości), 

i. odpowiedź dłuższa i rozwiązywanie zadań, 

ii. wiadomości przekrojowe, 

iii. prace domowe, 

iv. referaty, 

b. prac pisemnych 

i. prace klasowe (maksymalnie 2 – 4 w semestrze), 
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ii. kartkówki  (maksymalnie 5 w semestrze), 

iii. pisemne opracowanie tematu w domu, 

iv. prace domowe, 

v. ewentualne testy, testy semestralne, badania wyników, 

c. pracy na rzecz pracowni, udziału w konkursach. 

 

 

 

 

III. KRYTERIA OCENIANIA 

 

1. W dzienniku lekcyjnym, w rubrykach dotyczących oceniania, można stosować następujące 

oznaczenia: 

1)  „-” – nieobecność ucznia, 

2)  „np” – nieprzygotowany. 

 

2. Ustala się 6-stopniową skalę ocen: 

- celujący – cel – 6 

- bardzo dobry – bdb – 5 

- dobry – db – 4 

- dostateczny – dst – 3 

- dopuszczający – dop – 2 

- niedostateczny – ndst -1 

 

3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie plusów (+) i minusów (-) dla stopni 3 – 5. Ocenę          

z plusem otrzymuje uczeń, którego poziom wiadomości i umiejętności wykracza poza kryteria 

ustalone dla danego stopnia. Ocenę z minusem otrzymuje uczeń, którego poziom wiadomości                   

i umiejętności jest nieznacznie niższy niż ustalone kryteria dla danego stopnia. 

 

4. Przy ocenianiu punktowym stosuje się następującą skalę przeliczeniową na oceny szkolne: 

 

1)Praca klasowa, kartkówki: 

Przed każdą pracą klasową uczeń powinien otrzymać zestaw zadań przygotowujących.  

Przy ocenianiu pracy klasowej uwzględniać należy zastosowaną metodę, wykonanie i wynik. 

Przy każdym zadaniu pracy trzeba podać maksymalną liczbę punktów do uzyskania. 

Ocenę z danej pracy można ustalić przykładowo w następujący sposób: 

 

- niedostateczny – poniżej 39%, 

- dopuszczający – 40% - 50%, 

- dostateczny – 51% - 72%, 

- dobry – 73% - 85%, 

- bardzo dobry – 86% - 95%, 

- celujący – 96% -100%, 

 

2)Testy. 

Uczeń powinien być poinformowany o punktacji zadań zamkniętych, składających się na test. 

Przeliczanie punktacji testu może być takie samo jak w wypadku pracy klasowej. 

 

3)Odpowiedzi ustne: 

 

     ndst (1): uczeń nie udziela odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela, nawet przy 

jego pomocy, 
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     dop (2): uczeń udziela odpowiedzi na pytania i rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania 

o niewielkim stopniu trudności, 

     dst (3): uczeń zna i rozumie podstawowe prawa matematyczne , rozumie tekst sformułowany  

w języku matematycznym, potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela udzielić odpowiedzi na 

postawione pytania, tylko częściowo wykazuje się samodzielnością, 

     db (4): uczeń spełnia wymagania podstawowe, prawidłowo wykorzystuje poznane własności 

i wzory, potrafi samodzielnie rozwiązać typowe zadania, prawidłowo formułuje myśli 

matematyczne, 

    bdb (5): uczeń spełnia wymagania podstawowe, prawidłowo interpretuje przy użyciu języka 

matematycznego poznane własności i wzory, samodzielnie udziela odpowiedzi na wszystkie 

postawione pytania, zdobytą wiedzę potrafi stosować w nowych sytuacjach, rozwiązuje 

samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe. 

   celujący(6): uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz stosuje wiadomości i 

umiejętności w sytuacjach problemowych. Dowodzi twierdzenia, rozwiązuje nietypowe zadania. 

 

 

 

 

IV  POZIOMY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNĄ OCENĘ: 

 

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

• operuje twierdzeniami i je dowodzi  

• potrafi oryginalnie, rozwiązać zadanie, także o podwyższonym stopniu trudności  

• uogólnia pojęcia matematyczne, wykorzystuje uogólnienia i analogie  

• samodzielnie potrafi formułować definicje i twierdzenia z użyciem symboli matematycznych  

• odczytuje i analizuje dane z tekstów, diagramów, rysunków, tabel, wykresów  

• przetwarza dane z tekstów, diagramów, rysunków, tabel, wykresów  

• stosuje algorytmy w zadaniach nietypowych  

• stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania skomplikowanych problemów z innych 

dziedzin  

• prezentuje wyniki swojej pracy w różnorodny sposób  

• dobiera formę prezentacji do problemu  

• wspiera członków grupy potrzebujących pomocy Osiąga sukcesy w konkursach 

matematycznych.  

• osiąga sukcesy w konkursach matematycznych. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• umie klasyfikować pojęcia, podaje szczególne przypadki  

• uzasadnia twierdzenia w nieskomplikowanych przypadkach  

• stosuje uogólnienia i analogie do formułowanych hipotez  

• umie analizować i doskonalić swoje rozwiązania  

• samodzielnie potrafi formułować twierdzenia i definicje  

• odczytuje i porównuje dane z tekstów, diagramów, rysunków, tabel, wykresów  

• stosuje algorytmy uwzględniając nietypowe rozwiązania, szczególne przypadki i uogólnienia  

• stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania nietypowych problemów z innych 

dziedzin  

• prezentuje wyniki swojej pracy we właściwie wybrany przez siebie sposób  

• wskazuje pomysły na rozwiązanie problemu  
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• dba o jakość pracy, przypomina reguły pracy grupowej 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• potrafi formułować definicje, zapisać je  

• operować pojęciami, stosować je  

• potrafi sformułować twierdzenie proste i odwrotne  

• potrafi przeprowadzić proste wnioskowania  

• analizuje treść zadania  

• układa plan rozwiązania  

• samodzielnie rozwiązuje typowe zadanie  

• tworzy teksty w stylu matematycznym z użyciem symboli  

• odczytuje dane z tekstów, diagramów, rysunków, tabel  

• stosuje algorytmy w sposób efektywny  

• stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania różnych problemów praktycznych  

• prezentuje wyniki swojej pracy na różne sposoby, nie zawsze dobrze dobrane do problemu  

• zadaje pytania związane z postawionym problemem  

• stara się stworzyć przyjazną atmosferę i zachęca innych do pracy 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• potrafi przeczytać definicje zapisane zapomoga symboli  

• potrafi stosować twierdzenia w typowych zadaniach  

• potrafi podać przykład potwierdzający prawdziwość twierdzenia  

• potrafi naśladować podane rozwiązania w analogicznych sytuacjach  

• tworzy proste teksty w stylu matematycznym  

• odczytuje dane z prostych tekstów, diagramów, rysunków, tabel  

• stosuje podstawowe algorytmy w typowych zadaniach  

• stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania typowych problemów praktycznych  

• prezentuje wyniki swojej pracy w sposób jednolity, wybrany przez siebie  

• stara się zrozumieć zadany problem 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

• intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy, potrafi podać przykłady modeli tych pojęć  

• intuicyjnie rozumie podstawowe twierdzenia  

• potrafi wskazać założenie i tezę  

• zna symbole matematyczne  

• potrafi wskazać dane, niewiadome  

• wykonuje rysunki z oznaczeniami do typowych zadań  

• tworzy za pomocą nauczyciela, proste teksty w stylu matematycznym  

• odczytuje z pomocą nauczyciela, dane z prostych tekstów, diagramów, rysunków, tabel  

• zna zasady stosowania podstawowych algorytmów, stosuje je z pomocą nauczyciela  

• stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania problemów praktycznych, z pomocą 

nauczyciela  

• prezentuje wyniki swojej pracy w sposób narzucony przez nauczyciela 
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VI. INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 O WYMAGANIACH I POSTĘPACH UCZNIA 

 

1. NAUCZYCIEL – UCZEŃ: 

- nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny, 

- uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny, 

- wymagania edukacyjne z matematyki są przedstawiane uczniom na początku roku szkolnego.  

 

2. NAUCZYCIEL – RODZIC/PRAWNY OPIEKUN: 

- rodzice są informowani przez wychowawcę klasy o możliwości zapoznania się                                    

z przedmiotowym systemem oceniania w bibliotece szkolnej, stronie internetowej szkoły                 

oraz u nauczyciela uczącego przedmiotu – wychowawca przekazuje tę informację podczas 

pierwszego w danym roku szkolnym zebrania z rodzicami, 

- wymagania edukacyjne z matematyki, jak również przedmiotowy system oceniania są 

załącznikiem do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, 

- informacja o postępach ucznia udzielana jest podczas wywiadówek oraz indywidualnych 

konsultacji (nauczyciel – rodzic), 

- w przypadku wystąpienia problemów w nauce rodzice powiadamiani są o konieczności odbycia 

indywidualnych konsultacji z nauczycielem poprzez wpis do zeszytu przedmiotowego. 

 


