
MATEMATYKA- ROK SZKOLNY 2019/2020 
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania 
edukacyjne oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej 
1. Uczniowie otrzymują oceny z matematyki za : 
1) sprawdziany pisemne- zapowiadane tydzień wcześniej i poprzedzone lekcją powtórzeniową, a 
potem omówione; 
2) kartkówki, które są formą sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia z kilku tematów lekcji 
są przeprowadzane w celu sprawdzenia systematyczności przygotowywania się uczniów do lekcji. 
Nie muszą być zapowiadane ; 
3) sesje z plusem trzy razy w roku szkolnym w terminach ustalonych przez GWO; 
4) odpowiedź ustną; 
5) egzaminy próbne, badanie wyników nauczania; 
6) zadania wykonywane w domu; 
7) aktywność na lekcji- plusy ( pięć plusów = ocena „5” ) lub od razu ocena ( decyzja należy do 
nauczyciela). Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie 
poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w 
grupach; 
8) brak pracy na lekcji i bierną postawę (odmowa wykonania polecenia , odmowa odpowiedzi ustnej) 
– minusy ( trzy minusy = ocena „1” ) lub od razu ocena ( decyzja należy do nauczyciela ); 
9) wykonywanie prac proponowanych przez nauczyciela w ramach utrwalania materiału bieżącego, 
powtórek przed sprawdzianami oraz do egzaminów ( nie oddanie pracy skutkuje oceną 
niedostateczną ); 
10) wykonywanie prac dodatkowych -wynikających z własnej inicjatywy ucznia; wpisywane są 
plusy lub oceny pozytywne, w zależności od stopnia trudności wykonanej samodzielnie przez ucznia 
pracy; 
11) udział z sukcesem w konkursach matematycznych wewnętrznych i zewnętrznych. 
2. Obowiązkiem ucznia jest : 
1) staranne i systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego - w niezapowiadanym terminie 
zeszyty mogą być sprawdzone i ocenione przez nauczyciela; 
2) zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi, sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
ucznia, warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej (na 
lekcji matematyki, stronie internetowej szkoły). Oświadczenie dotyczące tego faktu podpisują 
rodzice na pierwszym zebraniu z rodzicami; 
3) samodzielne odrabianie zadań i innych prac powierzonych przez nauczyciela; 
4) być gotowym do pracy – mieć podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, przyrządy 
matematyczne; 
5) oddawanie wszystkich prac w terminie ustalonym przez nauczyciela; 
6) napisanie zaległych kartkówek i sprawdzianów w terminie wyznaczonym przez nauczyciela: 
7) oceny niedostateczne z kartkówek i sprawdzianów powinny być poprawione przez ucznia w ciągu 
dwóch tygodni od oddania prac, w terminie ustalonym z nauczycielem. Inne oceny ( np. ocenę 
dopuszczającą) uczeń może poprawić po uzgodnieniu z nauczycielem; 
8) oceny z odpowiedzi ustnych uczeń nie poprawia; 
9) oceny z sesji z plusem oraz z egzaminów próbnych i badania wyników nauczania uczeń nie 
poprawia; 
10) w dzienniku elektronicznym może pojawić się również skrót : bp- brak podręcznika lub brak 
przyrządów matematycznych); 
11) przedstawione powyżej wszystkie czynniki mają wpływ na ocenę wystawioną uczniowi w 
klasyfikacji śródrocznej lub rocznej. 
4. Uczeń ma prawo : 



1) dwukrotnie w trakcie każdego półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji na początku jednostki 
lekcyjnej. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym za pomocą skrótu : np- 
nieprzygotowanie; 
2) nie wykorzystane „ np” lub „bz” w I semestrze „nie przechodzi” na II semestr . 


