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Ocenianiu mogą podlegać następujące formy aktywności ucznia: 

− sprawdziany,  

− kartkówki, 

− odpowiedzi ustne,  

− aktywność na lekcji,  

− prace praktyczne,  

− zadania dodatkowe,  

− prace w grupie  

− prace długoterminowe,  

− projekty, 

− zeszyt,  

− zadania domowe,  

− praca na zajęciach dodatkowych, 

− udział w konkursach matematycznych, 

− wyniki z wewnętrznego badania wyników nauczania. 
 
Otrzymane oceny będą miały różną skalę ważności: 
➢ Waga 5: sprawdziany; 
➢ Waga 3: kartkówki, odpowiedzi, aktywność,  prace grupowe oraz długoterminowe, badanie wewnętrzne  wyników 

nauczania; 
➢ Waga 1:zadania praktyczne, zadania dodatkowe, zadania domowe, udział w zajęciach dodatkowych,  zeszyt. 

 
Sprawdzian i jego poprawa będzie zapowiedziany przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń ma prawo 

do poprawy każdego sprawdzianu jeden raz (poprawa dla wszystkich chętnych w jednym wyznaczonym terminie). Uczniowie 
nieobecni na sprawdzianie są zobowiązani pisać go w trakcie poprawy. Obie oceny (ze sprawdzianu i jego poprawy) będą 
wpisywane do dziennika lekcyjnego (do średniej będzie brana pod uwagę lepsza ocena). 

 
Kartkówki nie będą zapowiadane i nie będą podlegać poprawie. 
 

Ilość punktów w % Ocena 

0 –  29% niedostateczna 

30% - 49% dopuszczająca 

50% - 74% dostateczna 

75% - 89% dobra 

90% - 97% bardzo dobra 

98% - 100%  celująca 

 
Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „plus” lub „minus”. Po uzyskaniu czterech plusów uczeń otrzymuje 

ocenę bdb, trzech plusów i jednego minusa – db, dwóch plusów i dwóch minusów – dst, jednego plusa i trzech minusów – 
dop, czterech minusów- ndst. 
 

Podobnie będą oceniane zadania domowe. Brak zadania  to „-”. Uczeń umie samodzielnie rozwiązać zadanie 
domowe (bez zaglądania do zeszytu) „+”, jeśli nie umie „-”. 
 
Oceny semestralne i końcoworoczna  obliczane są komputerowo w e-dzienniku jako średnie ważone.  
Ocena końcoworoczna obliczana jest na podstawie wszystkich ocen otrzymanych w ciągu całego roku. 
Ocena obliczona zasadą średniej ważonej nie jest oceną ostateczną. Jest oceną wspomagającą przy wystawieniu 
oceny semestralnej lub końcoworocznej. 
 
Wszelkie inne formy oceniania nie wymienione wyżej, będą uzgadniane z uczniami przed wystawieniem oceny. 


