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Przedmiotowe Zasady Oceniania 

MATEMATYKA 

 

 

I. Wprowadzenie  

1. Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki są elementem wewnątrzszkolnego 
systemu oceniania w Zespole Szkół Elektryczno- Elektronicznych w Szczecinie. 

2. We wszystkich klasach technikum realizowany jest Program nauczania matematyki 
w liceach  i  technikach.  Kształcenie  w zakresie podstawowym i rozszerzonym. 
Marcina Kurczaba, Elżbiety Kurczab i Elżbiety Świdy. Wydawnictwo Pazdro 

3. Cele: 
- promowanie rozumnego przyswajania matematyki; 
- skłanianie uczniów do wysiłku, umacnianie motywacji do pracy i autentycznego 

zaangażowania w proces uczenia się; 
- odzwierciedlenie rzeczywistych postępów ucznia w procesie przyswajania 

matematyki i posługiwania się wiedzą matematyczną; 
- pomoc w planowaniu przez ucznia własnego rozwoju i wspomaganiu tego 

procesu przez nauczyciela; 
- wychowanie uczniów do samooceny i rzetelności w ocenianiu siebie i innych. 

4. Cechy: 
- sprawiedliwy; 
- ciągły; 
- systematyczny; 
- przewiduje współudział uczniów w procesie oceniania. 

 

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 
ocen klasyfikacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania 

 

Załącznik nr 1 – Klasa I – IV 
Załącznik nr 2 – Klasa I (po SP) 
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III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

A. Oceniane obszary aktywności ucznia 

1. Wiedza i umiejętności matematyczne 
- umiejętność operowania podstawowymi pojęciami i algorytmami 

matematycznymi; 
- dostrzeganie, formułowanie i rozwiązywanie problemów teoretycznych 

i praktycznych; 
- umiejętność logicznego rozumowania i wnioskowania; 
- stosowanie metod matematycznych w sytuacjach problemowych i znajdujących 

zastosowanie w życiu codziennym; 
- rozwiązywanie zadań wymagających argumentowania i prowadzenia rozumowań 

typu matematycznego; 
- posługiwanie się językiem matematycznym; 
- umiejętność korzystania z tablic matematycznych, podręcznika i kalkulatora; 
- umiejętność wykorzystania kalkulatora (także graficznego) i komputera 

w rozwiązywaniu problemów matematycznych; 
- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (książek, Internetu itp.) 

w poszerzaniu wiedzy matematycznej. 

2. Współpraca w zespole: 
- komunikacja i porozumienie się w grupie; 
- zdolność do interaktywnego poszukiwania rozwiązań wspólnie z grupą; 
- zdolność do budowania i wspomagania pracy zespołu. 

3. Styl pracy ucznia: 
- samodzielność pracy; 
- pomysłowość i inwencja twórcza; 
- estetyka wykonania i forma prezentacji wyników pracy; 
- systematyczność pracy; 
- uczciwość pracy, włącznie z uczciwym wspomaganiem pracy całego zespołu. 

4. Aktywność: 
- praca na lekcji;  
- aktywność w czasie zajęć; 
- aktywność matematyczna poza lekcjami (udział w kołach matematycznych, 

konkursach i olimpiadach itp.). 

5. Frekwencja ucznia na zajęciach lekcyjnych. 

6. Przygotowanie do zajęć lekcyjnych: odrobienie zadania domowego, zeszyt, 
podręcznik, zbiór zadań i przyrządy, w zależności od wcześniejszych poleceń 
nauczyciela. 
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B. Formy i narzędzia sprawdzania osiągnięć ucznia (stosowane alternatywnie) 

1. Pisemne samodzielne odpowiedzi: 
- matura próbna, badania wyników nauczania w czasie określonym przez 

nauczyciela; 
- praca semestralna i roczna w czasie dwóch godzin lekcyjnych obejmująca materiał 

z całego semestru (roku); 
- praca klasowa w czasie jednej lub dwóch godzin lekcyjnych, obejmująca jeden 

dział programowy i zawierająca dodatkowe zadanie na ocenę celującą; 
- sprawdzian w czasie co najwyżej jednej godziny lekcyjnej, obejmujący część działu 

programowego; 
- kartkówka trwająca nie dłużej niż 15 minut obejmująca tematykę co najwyżej 

trzech ostatnich godzin lekcyjnych. 

2. Ustna odpowiedź: sprawdzanie wiadomości i umiejętności w formie ustnej 
lub pisemnej odpowiedzi z wykorzystaniem tablicy. 

3. Praca domowa. 

4. Praca zespołowa: wspólna praca uczniów w zespołach – zespół otrzymuje 
do rozwiązania w krótkim czasie zestaw zadań, który można wykonać tylko dzieląc się 
pracą. Wszyscy członkowie zespołu otrzymują tę samą ocenę za merytoryczny wynik 
pracy oraz indywidualną ocenę za styl pracy w zespole. 

5. Prace dodatkowe i długoterminowe: prace i zadania dla chętnych wykonywane 
w uzgodnieniu z nauczycielem. 

6. Wykorzystanie komputera i kalkulatora (także graficznego) w rozwiązywaniu 
problemów matematycznych. 

 

IV. Zasady oceniania punktowego 

Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie szkolne 
według następującej skali: 

 

                 100% celujący 

  99% – 90% bardzo dobry 

   89% – 75% dobry 

   70% – 50% dostateczny 

   49% – 30% dopuszczający 

   29% –    0% niedostateczny 
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V. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

 

1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o przewidywanej rocznej 
ocenie klasyfikacyjnej w terminie i formie określonej w WSO ZSEE. 

2. Podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej może nastąpić tylko 
o jeden stopień. 

3. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej jest: 

a) frekwencja na zajęciach nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby), 
b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach, 
c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów 

i prac pisemnych, 
d) przystąpienie do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4. i uzyskanie oceny wyższej 

niż przewidywana. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel przedmiotu, 
po stwierdzeniu spełnienia przez ucznia wszystkich ww. warunków, ustala termin 
sprawdzianu obejmującego zakresem realizowany w danym roku szkolnym program 
nauczania, nie później jednak niż 10 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem 
Rady Pedagogicznej ZSEE. 

5. Ustalona z przeprowadzonego sprawdzianu ocena wyższa niż przewidywana jest 
podstawą do pozytywnego rozpatrzenia prośby ucznia lub jego rodziców (prawnych 
opiekunów). 

 

 

Nauczyciele matematyki: 

1. Dariusz Borowski 

2. Ewa Chrząszcz 

3. Ewa Ciesielska 

4. Anna Kisielewska 

5. Jolanta Rosiak 

 


