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&1. Przedmiotowe Ocenianie Ucznia jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. 

&2. Przedmiotowe Ocenianie Ucznia jest zgodne ze Statutem I Liceum Ogólnokształcącego  

im. J. Słowackiego w Skarżysku- Kamiennej. 

&3. FUNKCJE I CELE OCENY 

1. Ocenianie ma na celu: 

1) Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach  

w tym zakresie; 

2) Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 

4) Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

2. Ocenianie obejmuje: 

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

2) Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

3) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz sprawdzianów 

wiadomości i umiejętności; 

4) Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywanie rocznych ocen 

klasyfikacyjnych; 

5) Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

3. Ocenianie w klasie eksperymentalnej jest regulowane odrębnym dokumentem. 

&4. ZASADY OCENIANIA 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Ocenie podlegają wszystkie następujące formy aktywności ucznia: 

 Prace klasowe, 

 Sprawdziany, 

 Sprawdziany okresowe, 

 Odpowiedzi ustne, 

 Zlecone przez nauczyciela prace samodzielne do wykonania w domu lub podczas 
lekcji, 

 Projekty, 

 Aktywność ucznia, 

 Inne - według uznania nauczyciela. 

3. Każdy uczeń powinien w ciągu semestru uzyskać jedną ocenę więcej niż ma 

godzin lekcyjnych z danym nauczycielem uczącym go przedmiotu na danym 

poziomie. 

4. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową, to musi ją zaliczyć na najbliższej lekcji lub  

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. O zaliczeniu sprawdzianów decyduje 

nauczyciel uczący. 

5. Uczeń ma prawo jeden raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie  
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do niezapowiedzianej formy kontroli. 

 

6. Uczeń ma obowiązek systematycznego i sumiennego przygotowywania się do lekcji 

matematyki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych . Uczeń przygotowany 

do lekcji matematyki to taki , który : 

 posiada na lekcji uzupełniony zeszyt przedmiotowy (w zeszycie znajdować muszą się 

również zadane prace domowe), 

 na prośbę nauczyciela posiada na lekcji podręcznik (ewentualnie zbiór zadań, tablice 

matematyczne itp.) 

 posiada wiadomości z co najmniej trzech ostatnich zajęć lekcyjnych, 

 na lekcjach geometrii posiada przybory do kreślenia rysunków. 

7. Praca klasowa jest przez nauczyciela zapowiadana z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem i odnotowana w terminarzu dziennika.  

8. Sprawdziany wagi 1 i 2 nie muszą być zapowiadane. 

9. Sprawdziany okresowe wagi 3 – obejmujące całe półrocze, poprzedzone powtórzeniem,  
są zapowiadane przez nauczyciela z 2-tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowane  
w dzienniku. 

10. Uczeń ma prawo podjąć próbę poprawy jednej wybranej pracy pisemnej. Uzyskana  

z niej w trybie poprawy ocena jest ostateczna i powoduje unieważnienie oceny 

wcześniejszej. 

11. Uczeń, który opuścił więcej niż 50 % lekcji może nie być klasyfikowany. 

12. Dla ucznia, o którym mowa w punkcie 9 tego paragrafu, który opuścił lekcje  

z powodów usprawiedliwionych, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. 

&5. OCENIANE OBSZARY AKTYWNOŚCI 

Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 
1) Sprawność rachunkowa; 
2) Kształtowanie pojęć matematycznych- sprawdzanie stopnia zrozumienia

 pojęć matematycznych; 
3) Prowadzenie rozumowań- sposób prowadzenia rozumowań; 
4) Kształtowanie języka matematycznego - ocenianie języka matematycznego na 

odpowiednim poziomie ścisłości; 
5) Rozwiązywanie typowych zadań matematycznych teoretycznych i praktycznych- dobór 

metod, sposobu wykonania, oceny uzyskanych rezultatów; 
6) Rozwiązywanie problemów; 
7) Praca projektowa- abstrakcyjność myślenia, sposób ujęcia zagadnienia; 
8) Wkład pracy ucznia- aktywność na lekcji, zaangażowanie w pracę grupy. 
9) Sprawdziany półroczne – test diagnozujący. 

 
&6. WAGI OCEN 
1. Ocenom cząstkowym uzyskanym przez ucznia nadaje się wagi: 

1) Praca klasowa-  waga 3 lub 4 (obejmują zakres zrealizowanego działu materiału); 

2) Sprawdzian- waga 1 (obejmuje ostatni temat lekcji) lub waga 2 (obejmuje co najwyżej trzy 
ostatnie tematy lekcji); 

3) Odpowiedź ustna- 1-2;  

4) Sprawdzian okresowy – waga 3; 

5) Aktywność, praca na lekcji- waga 1; 

6) Projekt – waga 1 lub 2; 
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7) Zlecona przez nauczyciela praca do samodzielnego wykonania - waga 1 lub 2. 
2. Każdy uczeń rozpoczynający naukę w I Liceum Ogólnokształcącym jest zobowiązany napisać 

diagnozę wstępną z matematyki w celu poznania jego wiadomości i umiejętności 
matematycznych opanowanych w szkole podstawowej. Wyniki diagnozy wstępnej są 
odnotowane w dzienniku elektronicznym jako oceny nie liczone do średniej.  

 
 

&7.  ZASADY OCENIANIA 
1) Prace pisemne są punktowane. Za pracę pisemną uczeń otrzymuje ocenę w zależności od 

osiągniętej przez niego liczby punktów, wg skali: 

 
od 0% do 39% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny;  
powyżej 39% do 52% możliwych do uzyskania punktów – dopuszczający; 
powyżej 52% do 70% możliwych do uzyskania punktów – dostateczny; 
powyżej 70% do 89% możliwych do uzyskania punktów – dobry; 
powyżej 89% a poniżej 100% możliwych do uzyskania punktów – bardzo dobry;  
100% możliwych do uzyskania punktów – celujący. 

 
2) Odpowiedź ucznia jest oceniana na podstawie kryteriów:  

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie udziela poprawnej odpowiedzi na pytania             
postawione przez nauczyciela, nawet przy jego pomocy. 
Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który udziela odpowiedzi na pytania i rozwiązuje 
przy pomocy nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności. 

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnią łącznie warunki 
• zna i rozumie podstawowe prawa matematyczne 
• rozumie tekst sformułowany w języku matematycznym 
• potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela udzielić odpowiedzi na postawione pytanie 
• potrafi samodzielnie rozwiązać zadania typowe krótkiej odpowiedzi 
• częściowo wykazuje się samodzielnością w rozwiązaniu zleconego zadania lub 

postawionego pytania obejmujące zadania rozszerzonej odpowiedzi 
Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który spełnia łącznie warunki: 
• prawidłowo wykorzystuje poznane własności i twierdzenia 
• potrafi samodzielnie rozwiązać zadania typowe krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi 
• prawidłowo formułuje myśli matematyczne 
Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnia jednocześnie kryteria: 
• prawidłowo interpretuje przy użyciu języka matematycznego poznane własności i wzory 
• samodzielnie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione pytania 
• zdobyta wiedzę potrafi stosować w nowych sytuacjach 
• rozwiązuje samodzielnie zadania obejmujące zlecony zakres materiału. 

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwiązuje zadania o charakterze 
problemowym, stosuje w wypowiedzi rozwiązania nieszablonowe, prawidłowo uzasadnia 
swoją wypowiedź. 

 
3) Ocena z pozostałych form pracy ,np.: wykonanie plansz, brył, projekty, konkursy zależy od: 

• stopnia zaangażowania w daną pracę ( np. projekty, konkursy) 
• staranności wykonania (np. plansze, bryły) 
• terminowości (np. projekty) 
• pomysłowości ( np. plansze) 
• i innych czynników mających znaczenie przy danej formie pracy. 
Powyższe informacje dotyczące kryteriów ocenia przekazywane będą uczniom przed 
rozpoczęciem pracy. 
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& 8. UCZNIOWIE ZE SPECYFICZNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

1. W przypadku stwierdzonej dysleksji rozwojowej uczniowie na zajęciach z matematyki nie 

muszą głośno czytać tekstu, by nie stwarzać sytuacji dla nich stresujących. 

2. Wymagania merytoryczne co do oceny pracy pisemnej są ogólne, takie same jak dla 
innych uczniów (z wyjątkiem uczniów z orzeczeniem o dyskalkulii), sprawdzanie pracy 
może być niekonwencjonalne, np. można ucznia poprosić o odczytanie nieczytelnego 
rozwiązania. 

3. Uczniowie dysgraficzni mogą pisać prace pisemne na komputerze. 
4. Jeśli uczniowi przysługuje wydłużenie czasu pracy na egzaminie, to podczas pracy 

pisemnej przysługuje mu adekwatne wydłużenie czasu pracy lub dostosowanie ilości 
zadań (zmniejszenie). 

5. W stosunku do dzieci z dysfunkcjami należy stosować wiele pochwał jako czynnik 
motywujący. 

6. Nie należy porównywać efektów dzieci dysfunkcyjnych z innymi uczniami. 
7. Ucznia z dyskalkulią oceniamy nie za efekt finalny, ale za sposób rozumowania  

i dochodzenia do rozwiązania. Jeśli jest on poprawny to powinien otrzymać ocenę 
pozytywną ze sprawdzianu/pracy klasowej. 

8. Z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki pracuje się wg zaleceń 
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.  

9. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia trudności w nauce matematyki to zgłasza ten fakt do 
wychowawcy i pedagoga szkolnego celem dalszej diagnozy. 

10. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia szczególne uzdolnienia matematyczne to zgłasza ten 
fakt do wychowawcy i pedagoga szkolnego celem dalszej diagnozy. 

 
&9. USTALENIE I WYSTAWIENIE OCENY ŚRÓDROCZNEJ/ ROCZNEJ 

Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej/rocznej jest średnia ważona ocen cząstkowych 

1. Uczeń może uzyskać ocenę śródroczną/roczną „dopuszczający” o ile uzyska średnią 

ważoną ocen przynajmniej 2,0. 

2. Uczeń może uzyskać ocenę śródroczną/roczną „dostateczny” o ile uzyska średnią ważoną 

ocen przynajmniej 2,5. 

3. Uczeń może uzyskać ocenę śródroczną/roczną „dobry” o ile uzyska średnią ważoną ocen 

przynajmniej 3,5. 

4. Uczeń może uzyskać ocenę śródroczną/roczną „bardzo dobry” o ile uzyska średnią 

ważoną ocen przynajmniej 4,5. 

5. Uczeń może uzyskać ocenę śródroczną/roczną „celujący”: 

 o ile uzyska średnią ważoną ocen przynajmniej  5,25 i osiąga sukcesy w konkursach i 

olimpiadach przedmiotowych (tytuł finalisty lub laureata) kwalifikując się do finałów na 

szczeblu co najmniej wojewódzkim (regionalnym ). 

 o ile uzyska średnią ważoną ocen przynajmniej 5,5. 

 

& 10. INFORMACJA ZWROTNA 

1. Nauczyciel- uczeń: 

1) Uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do 

wystawionej oceny; 

2) Nauczyciel motywuje do dalszej pracy; 

3) Ocenianie pomaga w samodzielnym planowaniu dalszego rozwoju; 
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4) Oceny są wpisywane do dziennika lekcyjnego. 
5) Prace pisemne po sprawdzeniu są zwracane uczniowi. 
6) Zastrzeżenia do ocen z pracy pisemnej można zgłaszać bezpośrednio po jej oddaniu. 

2. Nauczyciel - rodzice: 
1) Rodzice mogą monitorować postępy edukacyjne dzieci poprzez wgląd do 

dziennika elektronicznego; 
2) Podczas wywiadówek, rozmów indywidualnych wychowawca przekazuje rodzicom: 

• Informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce, 

 Dostarcza rodzicom informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia. 

3) Rodzice mają wgląd do pisemnych prac ucznia po ich sprawdzeniu i oddaniu uczniowi. 

 
3. Nauczyciel- wychowawca klasy- pedagog szkolny: 

1) Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika elektronicznego. 
2) Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia. 
3) Nauczyciel informuje pedagoga szkolnego o sytuacjach wymagających jego interwencji. 

 
&11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Ocenianie ucznia odbywa się zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania Ucznia 

oraz przepisami wyższego rzędu. 
2. W ocenianiu uwzględnia się indywidualne możliwości i predyspozycje ucznia. 
1. Ocenianie ucznia w trakcie trwania nauczania zdalnego lub hybrydowego odbywa się  

na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Dyrektora Szkoły. 
2. Przedmiotowe Ocenianie Ucznia podlega ewaluacji. 

 


