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XXXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

MATEMATYKA 

 

 

WSTĘP 

Poniższe Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z matematyki określa szczegółowo: 

• formy sprawdzania wiedzy uczniów w trakcie roku szkolnego, 

• kryteria oceniania prac pisemnych i odpowiedzi ustnych, 

• kryteria oceniania przygotowania i udziału ucznia w lekcji, 

• kryteria oceniania pracy domowej, 

• zasady oceniania śródrocznego i rocznego. 

Poniższe Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z matematyki są zgodne z: 

▪ Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, 

▪ obowiązującymi Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO) w roku szkolnym 

2022/2023. 

 

ZASADY OGÓLNE 

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o: 

A. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych       

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki, wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania; 

B. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

C. warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej (śródrocznej) oceny 

klasyfikacyjnej z matematyki; uczeń otrzymuje zakres materiału, z którego powinien się 

przygotować oraz wyznaczony zostaje termin poprawy. 
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1. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY 

1.1. Pisemne prace klasowe (dłuższe sprawdziany pisemne) zapowiadane są z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem oraz z podaniem zakresu tematów nimi objętych. Liczba 

tych prac pisemnych uzależniona jest od zrealizowanego materiału. 

1.2. W klasach maturalnych 1 godzina lekcyjna w tygodniu, ustalona przez nauczyciela, 

przeznaczona jest na powtarzanie wiadomości  i rozwiązywanie zadań maturalnych.     

W terminie ustalonym przez nauczyciela (wpis w librusie) odbywają się prace klasowe 

z powtórzonego materiału (na ocenę – tabela poniżej). Pozostałe oceny uczeń zdobywa 

tak jak na pozostałych lekcjach matematyki (kartkówki, prace domowe, odpowiedzi, 

aktywność…). W drugim semestrze zostaną przeprowadzone jeden lub dwa 

sprawdziany (2-3 godzinne) z zakresu materiału szkoły średniej. Oceny z tych 

sprawdzianów zgodne z tabelą poniżej. 

1.3. Próbne egzaminy maturalne w klasie IV LO oraz sprawdzian „Połowa drogi”             

w klasach III LO są zapowiedziane wcześniej (wynik procentowy wpisany w librusie).  

1.4. Kartkówki (krótkie sprawdziany pisemne) sprawdzające opanowanie bieżącego 

materiału. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. 

1.5. Prace domowe. 

1.6. Odpowiedzi ustne, umożliwiające ocenienie nabytych wiadomości i umiejętności. 

1.7. Inne: np. aktywny udział w lekcji; wykonanie plansz myślowych, prezentacji 

multimedialnych itp. 

 

2. KRYTERIA OCENIANIA PRAC PISEMNYCH I ODPOWIEDZI USTNYCH 

2.1. Prace klasowe i sprawdziany są oceniane punktowo, a uzyskane punkty każdorazowo 

przeliczane są na ocenę w skali od 1 do 6 z jak podano poniżej: 

 

% ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania ocena 

(0 - 50> niedostateczny 

(50 - 60> dopuszczający 

(60 - 74> dostateczny 

(74 - 86> dobry 

(86 - 95> bardzo dobry 

(95 - 100> celujący  
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2.2. Kartkówki oceniane są w skali ocen od 1 do 6, gdzie ocenę celującą uzyskuje uczeń, 

który otrzyma powyżej 95% zdobytych punktów. 

2.3. Jeżeli nieobecność ucznia na sprawdzianie lub niemożność uczestniczenia w nim jest 

usprawiedliwiona, uczeń powinien wykazać się znajomością zagadnień kontrolowanych 

tym sprawdzianem w terminie i formie ustalonej z nauczycielem. 

2.4. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na sprawdzianie skutkuje zaliczeniem tegoż 

sprawdzianu na najbliższej lekcji, na której uczeń się pojawi. Usprawiedliwienie 

kilkudniowej absencji uznaje się za uzasadnione tylko w przypadku przedstawienia 

zaświadczenia lekarskiego. 

2.5. Pisemne prace klasowe muszą być sprawdzone, ocenione i omówione przez 

nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od daty przeprowadzenia sprawdzianu. Dni wolne 

od zajęć dydaktycznych przypadające w tym dwutygodniowym okresie powodują 

odpowiednio przesunięcie tego terminu. 

2.6. Pisemne prace klasowe po sprawdzeniu i omówieniu przez nauczyciela zostają 

pokazane uczniom na lekcji. 

2.7. Uczeń ma prawo poprawić tylko ocenę z pisemnej pracy klasowej (każdą taką pracę 

jeden raz) w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Jeden wspólny dla wszystkich 

poprawiających termin wyznacza nauczyciel w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie 

od momentu uzyskania przez ucznia oceny. Każda uzyskana ocena z poprawy jest 

wpisywana do dziennika elektronicznego. 

2.8. Odpowiedzi ustne oceniane są w skali od 1 do 5. Nauczyciel zobowiązany jest do 

uzasadnienia proponowanej oceny przez wykazanie walorów i braków wypowiedzi 

ucznia. 

 

3. KRYTERIA OCENIANIA PRZYGOTOWANIA I UDZIAŁU UCZNIA W LEKCJI 

3.1. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia nieprzygotowania się 

do lekcji (brak: gotowości do odpowiedzi, pracy domowej, podręcznika, zbioru zadań, 

zeszytu, pomocy potrzebnych do lekcji) bez konieczności uzasadniania tego stanu. 

3.2. Powyższy pkt 3.1 nie ma zastosowania do prac pisemnych zapowiedzianych 

wcześniej, o których mowa w pkt 1.1, 1.2, 1.3,1.4. 

3.3. Nieprzygotowanie, o którym mowa w pkt 3.1, uczeń winien zgłosić nauczycielowi na 

początku zajęć w trakcie czynności organizacyjnych. 
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3.4. Stwierdzenie przez nauczyciela każdego kolejnego nieprzygotowania się do lekcji 

ponad określone w pkt 3.1, bądź braku zgłoszenia nieprzygotowania wg pkt 3.3 jest 

równoważne z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej. 

3.5. Za aktywny udział w lekcji uczeń otrzymuje „plus”.  

3.6. Uzyskanie pięciu „plusów” daje uczniowi ocenę bardzo dobrą za pracę na lekcji. 

3.7. Za szczególną ignorancję i brak udziału w lekcji uczeń otrzymuje „minus”.  

3.8. Uzyskanie trzech takich „minusów” dają uczniowi ocenę niedostateczną. 

3.9. Otrzymanie w półroczu liczby „plusów” mniejszej od pięciu stwarza możliwość 

otrzymania oceny niższej (4 „+” - ocena dobra, 3 „+” - ocena dostateczna, 2 „+” - ocena 

dopuszczająca; 1 „+” powoduje dodanie do średniej ważonej 0,25 pkt). 

3.10. Decyzję o przeliczeniu „plusów” na ocenę wg pkt 3.9 podejmuje uczeń. 

 

4. KRYTERIA OCENIANIA PRACY DOMOWEJ 

4.1. Wykonanie pracy domowej sprawdzane jest wyrywkowo. 

4.2. Zadania, problemy rozwiązane szczególnie interesująco mogą być nagradzane 

„plusem” (rozliczanym jak w pkt 3.5 i pkt 3.6 powyżej), bądź oceną bardzo dobrą lub 

celującą (w zależności od charakteru zadania). 

4.3. Nieusprawiedliwiony bądź niezgłoszony brak pracy domowej oznacza otrzymanie 

oceny niedostatecznej (p. pkt 3.4 powyżej). 

 

5. ZASADY OCENIANIA ŚRÓDROCZNEGO I KOŃCOWOROCZNEGO 

5.1. Uczeń może być nieklasyfikowany z przedmiotu, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

lekcjach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te lekcje w półroczu, za który 

przeprowadzona jest klasyfikacja. 

5.2. Ocena śródroczna zostaje wystawiona zgodnie z zasadami podanymi poniżej w pkt 5.8 

– 5.13, z uwzględnieniem wartości średniej ważonej określonej w sposób następujący:  

Kategoria oceniana Waga oceny 

Praca klasowa pisemna (sprawdzian pisemny) poprzedzona powtórzeniem 5 

Kartkówka (krótki sprawdzian pisemny) 3 

Odpowiedź ustna, plansze myślowe 2 

Inne (praca domowa, aktywność na lekcji, prace dodatkowe) 1 
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5.3. Na 3 tygodnie przed terminem posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej uczeń 

i jego rodzice (opiekunowie) powinni być poinformowani o przewidywanej ocenie 

niedostatecznej śródrocznej (rocznej). 

5.4. Na 1 tydzień przed terminem posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej 

wystawiane są przewidywane oceny śródroczne (roczne). 

5.5. Uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną śródroczną (roczną), jeśli na trzy tygodnie 

przed terminem wystawiania ocen nie był zagrożony oceną niedostateczną, ale w ciągu 

tego okresu otrzymywał oceny niedostateczne z bieżącego materiału ewentualnie ze 

sprawdzianów poprawkowych, unikał zajęć, wykazywał się brakiem znajomości 

materiału. 

5.6. Oceny śródroczne (roczne) są odzwierciedleniem wyników pracy ucznia w całym 

półroczu (roku szkolnym) i nie są średnią arytmetyczną uzyskanych przez niego ocen 

cząstkowych. 

5.7. O ocenie śródrocznej (rocznej) decydują wszystkie oceny, ale ocenami wiodącymi są 

oceny z prac pisemnych, jak to wynika z tabeli w pkt 5.2. 

5.8. Na koniec semestru (roku) nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów 

zaliczeniowych, z wyjątkiem wcześniej ustalonych przez nauczyciela indywidualnych 

sprawdzianów poprawkowych, jak to przewidziano w pkt 2.3 i pkt 2.4. 

5.9. Ocenę śródroczną (roczną) niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) z więcej niż z połowy liczby prac pisemnych uzyskał oceny niedostateczne,  

b) nie wykazywał się aktywnością na lekcjach,  

c) nie wykazywał się chęcią poprawy ocen. 

5.10. Ocenę śródroczną (roczną) dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) co najmniej z połowy liczby prac pisemnych uzyskał oceny pozytywne, co najmniej 

dopuszczające, 

b) zna obowiązujące definicje i twierdzenia, 

c) z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać proste zadania z bieżącego materiału. 

5.11. Ocenę śródroczną (roczną) dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) co najmniej z połowy liczby prac pisemnych uzyskał oceny co najmniej dostateczne, 

b) zna i rozumie obowiązujące definicje i twierdzenia, 

c) samodzielnie rozwiązuje proste, prezentowane na lekcjach zadania z bieżącego 

materiału, 

d) jest przygotowany do lekcji, 

5.12. Ocenę śródroczną (roczną) dobrą otrzymuje uczeń, który: 
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a) co najmniej z połowy liczby prac pisemnych uzyskał oceny co najmniej dobre, 

b) zna i rozumie obowiązujące definicje i twierdzenia, 

c) samodzielnie rozwiązuje wszystkie typy zadań prezentowanych na lekcjach, 

d) nie przekracza określonego w pkt 3.1 limitu nieprzygotowań do lekcji, 

e) jest aktywny na zajęciach. 

5.13. Ocenę śródroczną (roczną) bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) co najmniej z połowy liczby prac pisemnych uzyskał oceny co najmniej bardzo dobre, 

b) zna i rozumie obowiązujące definicje i twierdzenia, 

c) potrafi powtórzyć prezentowane na lekcjach dowody twierdzeń oraz wyprowadzenia 

wzorów, 

d) umie zastosować znane definicje i twierdzenia w rozwiązywaniu nietypowych zadań, 

e) zawsze jest przygotowany do lekcji, 

f) jest aktywny na zajęciach. 

5.14. Ocenę śródroczną (roczną) celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) z prac pisemnych uzyskał oceny bardzo dobre i celujące, 

b) zna i rozumie obowiązujące definicje i twierdzenia, 

c) potrafi samodzielnie zapoznać się i zaprezentować dowód wskazanego przez 

nauczyciela twierdzenia, 

d) potrafi zastosować znane definicje i twierdzenia w rozwiązywaniu nietypowych zadań 

i nowych problemów matematycznych, 

e) zawsze jest przygotowany do lekcji, 

f) jest aktywny na zajęciach, 

g) rozwiązuje dodatkowe zadania, 

h) bierze udział w różnych konkursach, olimpiadach matematycznych i osiąga sukcesy, 

5.15. Warunkiem uzyskania każdej z ocen śródrocznych, określonych powyżej w pkt 5.9 – 

5.14, jest jednocześnie spełnienie wszystkich kryteriów, podanych w odnoszących się 

do nich odpowiednio podpunktach (oznaczonych literami). 

5.16. Uczeń może ubiegać się o wyższą ocenę klasyfikacji rocznej niż przewidywana           

o jeden stopień , jeśli spełnia następujące warunki: 

a) ma usprawiedliwione w terminie wszystkie nieobecności na matematyce, 

b) przystępował do wszystkich sprawdzianów w ustalonym z nauczycielem terminie, 

c) uzyskał ze wszystkich sprawdzianów i prac klasowych ocenę pozytywną, również w 

trybie poprawy ocen niedostatecznych, 
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d) wykonał wszystkie prace i zadania wymagane i ocenione przez nauczyciela, 

e) systematycznie odrabiał prace domowe, nie miał więcej niż ustalona liczba 

nieprzygotowań, 

f) miał minimum 50% ocen cząstkowych wyższych niż przewidywane, 

g) systematycznie prowadził zeszyt z matematyki. 

Uczeń, który spełnia warunki a)-g), w terminie ustalonym przez nauczyciela, jest 

zobowiązany do napisania dodatkowego sprawdzianu z zakresu materiału ustalonego 

przez nauczyciela. Stopień trudności takiego sprawdzianu odpowiada kryteriom 

ustalonym dla danej oceny. Wystawiona, w ramach dodatkowego sprawdzianu, ocena 

nie może być niższa niż przewidywana. 

5.17. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko            

w wyniku egzaminu poprawkowego, o ile uczniowi przysługuje możliwość podejścia 

do takiego egzaminu. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu sierpnia, 

a ocena wówczas uzyskana nie podlega poprawom. 

 

 


