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I. Ogólne zasady oceniania uczniów  
  
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu 

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

i realizowanych w szkole programów nauczania, opracowanych zgodnie z nią.  
2. Nauczyciel: 

 informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym 

zakresie;  

 udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  

 udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  

 motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce;  

 dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia – poprzez pocztę Office 365 lub e-dziennik 
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.  
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub 

jego rodzicom.  

6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.  
  

II. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności  
  
Ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, prace domowe,praca ucznia na 

lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.  
Podczas trwania zdalnego nauczania prace klasowe, sprawdziany, kartkówki będą 

przeprowadzane drogą elektroniczną poprzez Office 365 w wykorzystaniem własnych 

opracowań lub platform edukacyjnych. 

 

1. Prace klasowe, sprawdziany przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest 

sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu.  

 Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu.  

 Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem.  

 Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy, dostępny jest 

on również na Szkolnym Portalu Edukacyjnym.  

 Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas 

której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego 

działu.  

 Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób 

przechowywania prac klasowych są zgodne z WZO.  

 Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z WZO.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-08-2017&qplikid=1


 Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu 

prac.  
2. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie 

wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego 2, 3 ostatnich jednostek 

lekcyjnych.  

 Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie 

programowym kartkówki.  

 Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na 

ocenę zgodnie z zasadami WZO.  

 Zasady przechowywania kartkówek reguluje WZO.  
3. Zadanie domowe jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania 

wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.  

 Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub 

w formie zleconej przez nauczyciela.  

 Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę 

samodzielność i poprawność wykonania.  

 Wystawiona ocena za zadanie domowe lub brak zadania domowego jest oceną 

ostateczną. 
4. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WZO nie stanowi inaczej), 

zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów.   

 Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, 

krótką prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską 

na lekcji przy rozwiązaniu problemu.  

 Sposób przeliczania plusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem 

i uczniami.  
5. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace 

projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, 

wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze 

pod uwagę m.in.:  

 wartość merytoryczną pracy,  

 estetykę wykonania,  

 wkład pracy ucznia,  

 sposób prezentacji,  

 oryginalność i pomysłowość pracy.  
6. Za szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, 

szkolnych i międzyszkolnych, uczeń może otrzymać dodatkową ocenę. 

 

W czasie pracy zdalnej uczeń ma obowiązek uczestniczyć w nauczaniu prowadzonym 

drogą internetową, we wskazany przez nauczycieli sposób i czas. W przypadku braku 

możliwości korzystania przez ucznia z materiałów przekazywanych drogą on-line lub 

problemów ze sprzętem komputerowym, materiały będą przygotowane w formie 

papierowej (do odebrania w szkole w wyznaczonym czasie). Uczeń ma również 

obowiązek wykonywania i odsyłania w ustalonym przez nauczycieli czasie zadań, 

kartkówek, sprawdzianów lub innych form zadań.  

Uczeń, który nie będzie uczestniczył w zajęciach lub nie będzie pobierał materiałów 

papierowych, będzie musiał przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego. 

 

Wagi poszczególnych ocen: 
Skrót  Forma oceniania  Waga  



PK  Praca klasowa  3  

S  Sprawdzian  2,5  

K  Kartkówka  1,5  

ZD  Zadanie domowe  1  

O  Odpowiedź ustna  1  

A  Aktywność na lekcji  1  

D  Diagnoza  0  

  
Na lekcjach matematyki obowiązuje następująca skala ocen:  
      ocena niedostateczna (1)  
      ocena dopuszczająca (2)  
      ocena dostateczna (3)  
      ocena dobra (4)  
      ocena bardzo dobra (5)  
      ocena celująca (6).    
  
Punkty są przeliczane na oceny w następujący sposób: 

 

96% - 100%-cel 
90- 95%- bdb 

70- 89%- db 

50- 69%- dst, 
30-49%- dop 

0- 29%- ndst 

 

 Konsekwencje nieprzygotowania się do zajęć:  
- uczeń może zgłosić nieprzygotowanie w czasie zdalnego nauczanie, które jest spowodowane 

brakiem dostępu do Internetu lub zakłóceń w jego funkcjonowaniu. 

 

7. W czasie pracy zdalnej ocenianiu podlegają: 

 - zdjęcia zadań obowiązkowych wykonywanych w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie 

ćwiczeń; -  prace klasowe, sprawdziany, kartkówki przeprowadzane drogą elektroniczną 

poprzez Office 365 z wykorzystaniem własnych opracowań lub platform edukacyjnych;  

 -  zdjęcia zadań dodatkowych. 

Powyższe zdjęcia muszą być wysłane do nauczyciela drogą mailową. 

III. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku 

szkolnego  
  

1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.  

2. Zgodnie z zapisami WZO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku 

szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:  
 wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki,  

 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,  

 warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,  

  trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.  



3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień 

opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie 

wymienionych w punkcie II różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. 

Szczegółowe kryteria wystawienia oceny klasyfikacyjnej określa WZO.  

  
IV. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen  
  

1. W czasie pracy zdalnej uczeń może poprawić pracę klasową przez wskazany przez nauczyciela 

sposób drogą on-line. 

2. Uzyskana ocena zostaje zapisana bez względu na jej wynik na poprzedniej ocenie.  

3. Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w zajęciach 

wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem.  

4. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej 

regulują przepisy WZO i rozporządzenia MEN.  

  
V. Informacja o wymaganiach edukacyjnych  

 
Wymagania są zamieszczone na Szkolnym Portalu Internetowym. Uczniowie są zapoznawani 

z nimi na pierwszej lekcji a rodzice na zebraniach.  
  

VI. Inne ustalenia 
Rodzice i uczniowie kontaktują się z nauczycielem drogą elektroniczną poprzez e –dziennik, 

Office 365 lub w inny ustalony wspólnie sposób. 

Nauczyciel kieruje do ucznia informację zwrotną o jakości wykonanej pracy, wskazując błędy 

i braki w pracy, jednocześnie podpowiada, w jaki sposób zadanie można poprawić. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


