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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

NA LEKCJACH MATEMATYKI  

dla ucznia Technikum 
 

 

 

Ocenianie za pomocą stopni szkolnych ma na celu: 
 

 uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych 

programem nauczania, tzn. uświadomienie, czy przyswoił on sobie określone programem 

treści, zrozumiał je oraz umie stosować je w praktyce, 

 stworzenie motywacji do dalszej pracy, do podnoszenia swoich kwalifikacji  

i doskonalenia umiejętności, 

 pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

 informowanie ucznia i jego rodziców o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, awansie, 

specjalnych uzdolnieniach bądź trudnościach w uczeniu się. 

 

Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są następujące obszary 

aktywności ucznia: 

 wiedza przedmiotowa, 

 rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji, 

 znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń, 

 prowadzenie rozumowań, 

 jasne i precyzyjne formułowanie myśli, 

 rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod, posługiwanie się symboliką  

i językiem matematycznym adekwatnym do danego etapu kształcenia, 

 analizowanie tekstów w stylu matematycznym, 

 umiejętność zastosowania w praktyce uzyskanej wiedzy przedmiotowej w sytuacjach 

prostych, typowych jak również problemowych czy też w rozwiązywaniu problemów 

pozamatematycznych, 

 postawa (systematyczność, aktywność i świadome uczestnictwo w lekcjach bądź 

powierzonych zadaniach), 

 prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach, 

 wykorzystanie w swojej pracy różnych źródeł informacji (podręcznik, encyklopedie, 

publikacje popularnonaukowe, współczesne nośniki informacji), 
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 współdziałanie w zespole (praca w grupach), prezentacja umiejętności oraz formułowania 

własnych wniosków, 

 udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach, 

 własna inicjatywa w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. 

 

Ogólne kryteria oceniania  

 

Ocena niedostateczna 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 

przewidzianych programem nauczania oraz nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych 

pojęć, algorytmów i twierdzeń, popełnia rażące błędy rachunkowe, nie potrafi (nawet przy 

pomocy nauczyciela, który zadaje pytania pomocnicze) wykonać najprostszych ćwiczeń  

i zadań, nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia 

podstawowej wiedzy i umiejętności. 

 

Ocena dopuszczająca 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który w niewielkim stopniu opanował wiadomości  

i umiejętności przewidziane programem nauczania, potrafi z pomocą nauczyciela wykonywać 

ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności, wykazuje się znajomością i rozumieniem 

intuicyjnym najprostszych pojęć i algorytmów, zna ich nazwy, zna symbole matematyczne, 

potrafi wskazać dane i niewiadome, wykonuje rysunki z oznaczeniami dla typowych zadań umie 

operować najprostszymi obiektami (liczbami, zbiorami, zmiennymi i zbudowanymi z nich 

wyrażeniami). 

 

Ocena dostateczna 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności 

przewidziane programem nauczania, co pozwala mu wykazać się znajomością i rozumieniem 

podstawowych pojęć, stosować poznane wzory i twierdzenia w rozwiązywaniu typowych 

ćwiczeń i zadań, potrafi przeczytać definicje zapisane przy pomocy symboli, potrafi naśladować 

podane rozwiązania w analogicznych sytuacjach oraz wykonywać proste obliczenia  

i przekształcenia matematyczne, odczytuje dane z prostych tekstów. 
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Ocena dobra 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane 

programem nauczania oraz potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, wykazuje się 

znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i twierdzeń, posługuje się językiem 

matematycznym, który może zawierać jedynie nieliczne błędy i potknięcia, przeprowadza proste 

rozumowania dedukcyjne, wykazuje się dobrą sprawnością rachunkową. 

 

Ocena bardzo dobra 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości przewidzianych 

programem nauczania. Rozumienie przez niego wiedzy jest poprawne, a jej opanowanie 

dokładne. Potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania, wykazuje się znajomością definicji  

i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania w zadaniach, posługuje się poprawnym 

językiem matematycznym, samodzielnie zdobywa wiedzę, przeprowadza rozumowania 

dedukcyjne, wykazuje się wysoką sprawnością rachunkową. Samodzielnie wyróżnia elementy 

szczególnie ważne, prawidłowo wykorzystuje wiedzę z różnych źródeł, samodzielnie 

rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, umie klasyfikować pojęcia, stosuje umiejętności 

matematyczne do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach oraz do 

rozwiązywania nietypowych problemów z innych dziedzin. 

 

Ocena celująca 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania oceny bardzo dobrej oraz: 

samodzielnie potrafi formułować definicje i twierdzenia z użyciem symboli matematycznych; 

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych, 

potrafi rozwiązać skomplikowane problemy z innych dziedzin, pomysłowo i oryginalnie 

rozwiązuje zadania, proponuje nietypowe rozwiązania, prezentuje wyniki swojej pracy  

w różnorodny sposób. Ponadto twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 

uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach  

i olimpiadach matematycznych. 

 

Wystawianie ocen klasyfikacyjnych (semestralnych i rocznych) 

 

 Ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel na podstawie uzyskanych ocen w ciągu 

całego semestru (roku). 

 Termin wystawienia ustalany jest przez dyrektora szkoły stosownym zarządzeniem. 
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 O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców poprzez 

wychowawcę klasy na miesiąc przed klasyfikacją. 

 

Narzędzia oceniania i sprawdzania wiedzy: 
 

1. Prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki,)  

 Stosowane są kryteria punktowe przeliczane na ocenę według tabeli 

Nazwa oceny Progi procentowe 

celujący 98-100% 

bardzo dobry 90-97% 

dobry 75-89% 

dostateczny 55-74% 

dopuszczający 40-54% 

niedostateczny 0-39% 

 

2. Odpowiedzi ustne: 

Kryteria: 

 poprawność merytoryczna, 

 uzasadnianie wypowiedzi, 

 stosowanie prawidłowej terminologii, 

 sposób prezentacji-umiejętność formułowania myśli. 

 

3. Prace domowe: 

Kryteria: 

 prawidłowe wykonanie, 

 zawartość merytoryczna, 

 wykorzystane źródła informacji, 

 estetyka wykonania, 

 wkład pracy. 

 

4. Praca w grupie 

Kryteria: 

 organizacja pracy w grupie, 

 komunikacja w grupie, 
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 aktywność, wkład pracy własnej, 

 współdziałanie, 

 prezentowanie rezultatów pracy grupy. 

 

5. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego 

Kryteria: 

 kompletność i systematyczność prowadzenia notatek, 

 czytelność i estetyka prowadzonych notatek, 

 poprawność i estetyka wykonywania rysunków, schematów, szkiców. 

 

6. Prace długoterminowe (referaty, projekty) 

 

7. Inne formy aktywności 

Kryteria: 

 udział w konkursach matematycznych: ocena wystawiana w zależności od odniesionych 

sukcesów, 

 wykonywanie pomocy dydaktycznych, 

 aktywność na lekcji ( przez co rozumie się częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie 

poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną 

pracę w grupach): ocena wystawiana jest na podstawie uzyskanych plusów 

„+”   „+”   -dopuszczający 

„+”   „+”   „+”   -dostateczny 

„+”   „+”   „+”   „+”  -dobry 

„+”   „+”   „+”   „+”   „+” -bardzo dobry 

 
 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych 

wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów 
 

Wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi konieczne jest dostosowanie 

wymagań edukacyjnych oraz form i metod pracy, w zależności od indywidualnych potrzeb oraz 

zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej lub lekarza. Dostosowanie wymagań nie 

oznacza ich obniżenia i dotyczy głównie form i metod pracy z uczniem. Nie może prowadzić do 

zejścia poniżej podstawy programowej, a zakres wiedzy i umiejętności powinien dać szansę na 

sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego.  
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Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

 

I. uczeń u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 

trudności w uczeniu się: 

 

1. stworzenie przyjaznej, spokojnej atmosfery  

2. naukę definicji, reguł, wzorów, rozłożyć w czasie, często przypominać i utrwalać  

3. w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść 

zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielać dodatkowych 

wskazówek  

4. uwzględniać trudności związane z myleniem znaków działań, przestawianiem cyfr, itp.  

5. materiał sprawiający trudność dłużej utrwalać, dzielić na mniejsze porcje  

6. oceniać tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny, co 

wynikać może z pomyłek rachunkowych  

7. częste odwoływanie się do konkretu  

8. podawanie poleceń w prostszej formie ( dzielenie złożonych treści na proste, bardziej 

zrozumiałe części )  

9. proszenie ucznia o powtórzenie poleceń  

10. rozbijanie dużych partii materiału/poleceń na mniejsze 

11. unikanie pytań problemowych, przekrojowych 

12. przypominanie o terminowych zadaniach  

 

II. uczeń zdolny: 

 

1. poszerzenie zainteresowań i zdolności ucznia poprzez udział w przedsięwzięciach 

szkolnych i pozaszkolnych  

2. indywidualizacja procesu dydaktycznego  

3. przygotowanie ucznia do konkursów i olimpiad przedmiotowych  

4. krótkie, kilkuminutowe rozmowy z uczniem, zwykle komentujące w sposób 

rozszerzający bieżący materiał lub kończące się formułowaniem problemu, a potem 

rozwiązaniem go  

5. zadawanie dodatkowych zadań podczas prac klasowych, do domu  

6. zachęcanie ucznia do realizacji dodatkowych projektów  

7. zachęcanie do czytania fachowej literatury, czasopism  
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8. praca w grupach z uczniami o podobnym poziomie uzdolnień, gdzie zadawane są 

zadania trudniejsze  

9. praca w grupach, gdzie uczniowie zdolni pełnią rolę liderów.  

 

Uwagi końcowe 
 

1. Każdy uczeń oceniany jest z zasadami sprawiedliwości. 

2. Prace sprawdzające z każdego działu i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

3. Prace sprawdzające są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, podany 

jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy i poprzedzone są utrwaleniem materiału. 

4. Uczeń nieobecny na pracy kontrolnej lub próbnej maturze jest zobowiązany, zaraz po 

powrocie do Szkoły, umówić się z nauczycielem na zaliczenie określonego zakresu 

materiału w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W przeciwnym wypadku, po upływie 2 

tygodni, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

5. Pracę klasową, napisaną na ocenę niedostateczną, uczeń może poprawić. Poprawa jest 

dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń 

poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawionej. 

6. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi, że 

zachowanie ucznia (uczniów) nie gwarantuje samodzielności pracy. Stwierdzenie faktu 

odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego jest podstawą ustalenia oceny niedostatecznej. 

7. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane i nie mogą być poprawiane. 

8. Uczeń ma wgląd do pracy na lekcji, na której są oddawane prace, a rodzice w dowolnym 

czasie pobytu w szkole. 

9. Na każdej lekcji można sprawdzić ustnie lub pisemnie wiadomości ucznia z bieżącego 

materiału. 

10. Nieobecność ucznia na lekcji zobowiązuje go do niezwłocznego uzupełnienia materiału we 

własnym zakresie. 

11. Każdy uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć od 1 do 3 razy  

w semestrze (w zależności od liczby godzin przewidzianych w tygodniowym planie zajęć). 

Nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i zajęć, na których wystawiona jest ocena 

końcowa. Przez nieprzygotowanie rozumie się brak zeszytu, brak pracy domowej lub 

niegotowość do odpowiedzi. 

12. Na koniec semestru i roku nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów czy testów 

zaliczeniowych bądź pytania na wyższą ocenę. 
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13. Za zgodą nauczyciela uczeń może korzystać z kalkulatora prostego. Zabrania się korzystania 

z telefonu komórkowego jako kalkulatora. 

14. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. 

15. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia, wkład pracy  

i zaangażowanie oraz opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

16. Zasady zdawania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych wg. Wewnątrzszkolnego 

Systemu Oceniania. 

 

 

  

 

 

 

 

 


