
Kryteria oceniania z matematyki  
w klasach II, III gimnazjum  

1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów:  

- sprawdziany,  
- testy,  
- kartkówki,  
- odpowiedzi ustne  
- prace domowe  
- prace długoterminowe  
- praca w grupach  
- próbny egzamin gimnazjalny - aktywność (praca na lekcji)  

2. Skala ocen:  

Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oceny cząstkowe, śródroczne i roczne obowiązują 
wg następującej skali:  
- stopień celujący (6),  
- bardzo dobry (5),  
- dobry (4),  
- dostateczny (3),  
- dopuszczający (2),  
- niedostateczny (1).  

Dopuszcza się stosowanie przy ocenach cząstkowych znaków „+” i „–”, decyzję o tym podejmuje 
każdorazowo nauczyciel.  

Oceny ze sprawdzianów i innych prac pisemnych ustala się według skali procentowej określonej w 
statucie szkoły.  

3. Zasady bieżącego oceniania ucznia:  
- sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Termin zostaje wpisany do dziennika 
LIBRUS. Sprawdzian jest poprzedzony lekcją powtórzeniową, do której uczeń ma obowiązek się 
przygotować.  
- kartkówki obejmują materiał z ostatniej lekcji (kartkówka nie jest zapowiadana)  
lub z 2-3 lekcji (kartkówka wtedy jest zapowiadana i wpisywana do dziennika LIBRUS)  
- każdy uczeń w ciągu semestru może być dwa razy nieprzygotowany, musi to jednak zgłosić na 
początku lekcji. Każde następne nieprzygotowanie traktowane jest, jako ocena niedostateczna.  
- jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać zapowiedzianego sprawdzianu lub kartkówki z całą 
klasą ma obowiązek napisać go w terminie dwóch tygodni w porozumieniu z nauczycielem 
przedmiotu. Jeśli uczeń tego nie zrobi otrzymuje odpowiednio z kartkówki lub sprawdzianu ocenę 
niedostateczną.  
- w przypadku celowego unikania pisania sprawdzianu lub kartkówki (wagary) lub  
w przypadku odmowy przez ucznia pisania sprawdzianu (kartkówki) mimo jego obecności na 
zajęciach uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną oraz w przypadku odmowy punkty ujemne z 
zachowania w kategorii „nie wykonuje poleceń nauczyciela”.  

4. Zasady ustalania oceny śródrocznej i rocznej:  

Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej obowiązuje następująca hierarchia ocen:  

1. Sprawdziany  



2. Kartkówki i testy  

3. Oceny z odpowiedzi  

4. Aktywność na lekcji  

5. Oceny za osiągnięcia w konkursach  

6. Praca w grupach  

7. Zadania domowe  

8. Pozostałe oceny  

- podstawą do wystawienia ocen śródrocznych i rocznych nie jest średnia arytmetyczna ocen 
cząstkowych, 
- ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w drugim półroczu oraz w 
oparciu o ocenę śródroczną,  
- nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów podnoszących ocenę śródroczną lub roczną.  

5. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:  

Celujący  
otrzymuje uczeń, który opanował w pełni program nauczania, systematycznie pracuje, rozwiązuje 
zadania nietypowe o podwyższonym stopniu trudności, prawidłowo posługuje się językiem 
matematycznym w uzasadnieniu swoich rozwiązań, jest twórczy i rozwija uzdolnienia, uczestniczy w 
konkursach i olimpiadach, odnosi w nich sukcesy na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, 
krajowym i międzynarodowym.  

Bardzo dobry  
otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę określoną w programie nauczania i swobodnie nią 
dysponuje, zasób wiedzy i umiejętności pozwala uczniowi zastosować posiadaną wiedzę do 
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach typowych.  

Dobry  
otrzymuje uczeń, który opanował treści przewidziane w programie nauczania, poprawnie stosuje 
nabyte wiadomości i umiejętności wykorzystując je do rozwiązywania typowych zadań i problemów.  

Dostateczny  
otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności przewidziane w podstawie programowej, 
zadania podstawowe wykonuje samodzielnie, zadania trudniejsze  przy wsparciu nauczyciela. 

 

Dopuszczający  
otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone w podstawie programowej w stopniu 
wystarczającym, rozwiązuje  zadanie o elementarnym stopniu trudności,  inne stara się rozwiązać przy 
wsparciu nauczyciela.  

Niedostateczny  
otrzymuje uczeń, który nie opanował treści zawartych w podstawie programowej w sposób 
pozwalający na kontynuację nauki na wyższym szczeblu kształcenia.  



Szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności znajduje się w planie wynikowym dla danej klasy  
i jest do wglądu u nauczyciela przedmiotu oraz w gabinecie wicedyrektorów.  

6. Zasady bieżącego poprawiania ocen cząstkowych:  

- każdy uczeń ma prawo do poprawy ocen niedostatecznych, dopuszczających i dostatecznych z prac 
pisemnych (sprawdzianów i kartkówek zapowiedzianych) w terminie dwóch tygodni od daty 
otrzymania oceny  
- uczeń, który w terminie nie poprawi oceny traci prawo do jej poprawy  
- uczeń dokonuje poprawy ocen na zajęciach dodatkowych  
- każda ocena z poprawy zapisywana jest w dzienniku LIBRUS  

 


