
MATEMATYKA 

Przedmiotowe Zasady Oceniania  

obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018 

we wszystkich klasach 

 

Wymagania dotyczące ocen cząstkowych: 

a) na ocenę dopuszczający obowiązuje znajomość określeń pojęć i ich własności występujących w 

pytaniu oraz umiejętność zastosowania tych wiadomości w typowym zadaniu, przy znacznej pomocy 

nauczyciela; 

b) ocena dostateczny - znajomość określeń pojęć i ich własności występujących w pytaniu oraz 

umiejętność zastosowania ich w zadaniu przy niedużej pomocy nauczyciela; 

c) ocena dobry - znajomość określeń pojęć i ich własności występujących w pytaniu oraz 

umiejętność samodzielnego ich zastosowania w zadaniu, przy dopuszczeniu nielicznych błędów 

natury rachunkowej lub jednego błędu rzeczowego; 

d) ocena bardzo dobry - znajomość określeń pojęć i ich własności występujących w pytaniu oraz 

umiejętność samodzielnego ich zastosowania w zadaniu, biegłe posługiwanie się językiem 

matematycznym i symboliką, dopuszczalne drobne, nieliczne błędy rachunkowe; 

e) ocena celujący – wymagania jak na ocenę bardzo dobrą plus poszerzenie wypowiedzi o 

elementy uogólniające związane z pytaniem lub zastosowanie oryginalnej metody rozwiązania 

zadania; 

f) ocena niedostateczny – jeśli uczeń nie spełnił warunków otrzymania oceny zawartych 

w podpunktach a) – e). 

W przypadku uczniów ze stwierdzonymi dysfunkcjami nauczyciel uwzględnia zalecenia poradni.  

 

Zasady wystawiania oceny semestralnej i rocznej: 

Przy ustaleniu oceny śródrocznej / końcoworocznej brana jest pod uwagę średnia ważona ocen w 

dzienniku elektronicznym (której szczegóły reguluje Statut Zespołu Szkół Gospodarczych w 

Rzeszowie). 

 

1. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego zawierającego 

wszystkie treści przekazywane na zajęciach. 

2. Uczeń ma prawo do 1 lub 2krotnego( zależne od liczby godzin w semestrze- podane przez 

nauczyciela na początku roku szkolnego) w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do 

lekcji(nie dotyczy prac pisemnych zapowiedzianych). Przez nieprzygotowanie się do lekcji 

rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy 

potrzebnych do lekcji. 
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3. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie 

ocenę niedostateczną 

4. Uczeń na lekcji za zgodą nauczyciela może korzystać z kalkulatora lub kalkulatora graficznego, 

jeśli jego użycie jest zgodne z tematem lekcji. Zabrania się korzystania z telefonu 

komórkowego, jako kalkulatora.  

5. Na lekcjach nie wolno używać telefonów komórkowych (również kalkulatora w telefonie). 

Telefon powinien być schowany i wyłączony (ewentualnie wyciszony). 

6. Prace klasowe, sprawdziany, testy, arkusze typu maturalnego nauczyciel zapowiada z 

tygodniowym wyprzedzeniem oraz z podaniem zakresu materiału jaki będą one obejmowały, 

a ich termin wpisuje do dziennika . 

7. Nauczyciel określa które formy pisemne zaplanowane przez niego są obowiązkowe, co 

oznacza, że uczeń musi posiadać z nich ocenę. 

8. Uczeń, który nie przystąpił do poprawy pracy klasowej (sprawdzianu, testu), w ustalonym 

terminie  

i nie przedstawił ważnego udokumentowanego usprawiedliwienia przystępuje do poprawy 

pracy klasowej (sprawdzianu, testu) w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

9. Poprawa prac pisemnych jest dobrowolna. 

10. Nauczyciel ma prawo wyegzekwować od ucznia, w dowolnym terminie, napisanie 

sprawdzianu, kartkówki oraz wszystkich wcześniej zaplanowanych form pisemnych jeżeli ten 

nie pisał go w wyznaczonym terminie i nie stawił się na wyznaczony termin poprawkowy). 

11. Uczeń ma wgląd do ocenionej swojej pracy pisemnej na lekcji, a rodzice w szkole w obecności 

nauczyciela matematyki, uczącego danego ucznia. 

12. Prac pisemnych nie wolno kserować i fotografować, gdyż są one dokumentem dotyczącym 

oceniania ucznia. 

13. Poprawa prac klasowych, sprawdzianów jest jednorazowa. Termin poprawy jest ustalony 

przez nauczyciela i jest jeden dla wszystkich uczniów z danej klasy. Ocena z poprawy 

wpisywana jest do dziennika 

14. W sytuacji nieobecności usprawiedliwionej ucznia (np.: choroba udokumentowana na 

podstawie zwolnienia lekarskiego, zawody, in.) może on skorzystać z prawa do ustalenia 

indywidualnego terminu poprawy. 

15. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za nieuczciwe zachowanie na sprawdzianie  

(odpisywanie, rozmawianie, korzystanie z telefonu komórkowego itp.) traci prawo do jej 

poprawiania. 

16. Uczeń jest zobowiązany do dyscypliny na lekcjach, a w szczególności:  

a. przychodzi punktualnie na zajęcia, w przypadku spóźnienia niezwłocznie zajmuje 

miejsce i nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć (ze spóźnienia tłumaczy się po 



lekcji); nauczyciel zaznacza spóźnienie w dzienniku jeżeli nie przekroczy ono 10 

minut, 

b. nie żuje gumy, nie je, nie pije na lekcjach, 

c. robi notatki na lekcji, 

d. nie przeszkadza innym w trakcie lekcji. 

 

Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) 

 

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje rodziców (opiekunów prawnych) poprzez 

uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania (PZO z matematyki udostępnione zostaje na stronie 

internetowej szkoły). 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania realizowane są przez wszystkich nauczycieli matematyki uczących 

w ZSG w Rzeszowie. 

 

Wszelkie kwestie nie ujęte w Przedmiotowych Zasadach Oceniania z matematyki rozstrzygane będą 

zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania zawartymi w Statucie ZSG w Rzeszowie oraz 

regulaminie dziennika elektronicznego. 

 




