
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W SPOŁECZNYM 
GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE

I. Kontrakt z uczniami:
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w PSO formy aktywności ucznia.
3. Prace klasowe są obowiązkowe.
4. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to musi napisać ją po 

powrocie do szkoły w terminie ustalonym przez nauczyciela.
5. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej, na zasadach i w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem.
6. Uczeń – wyrażając chęć poprawy oceny – musi zgłosić to nauczycielowi w ciągu 

tygodnia od dnia uzyskania nie satysfakcjonującej go oceny.
7. Po tym terminie poprawa oceny jest niemożliwa.
8. Przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej brane są pod uwagę oceny uzyskane z 

poprawy.
9. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.
10. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.
11. Nauczyciel daje uczniowi możliwość dodatkowych ocen zadając, przynajmniej 3 razy 

w semestrze, prace nadobowiązkowe.
12. Prace nadobowiązkowe podlegają ocenie według standardowych kryteriów opisanych 

w PSO.
13. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 

(nie dotyczy prac klasowych i kartkówek).
14. Jako  nieprzygotowanie do lekcji rozumie się także brak zeszytu, książki, ćwiczenia, 

pracy domowej, przyborów do geometrii.
15. Wyczerpawszy limit dwukrotnej możliwości zgłoszenia nie przygotowania do lekcji, 

za każde kolejne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
16. Opinia z PPP jest uwzględniana przy wystawianiu ocen cząstkowych, semestralnych i 

rocznych
17. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz 

rozporządzeniami MEN.

II. Ocenie podlegają:

1. Sprawność rachunkowa.
2. Sprawność manualna i wyobraźnia geometryczna.
3. Znajomość pojęć matematycznych i umiejętność ich stosowania.
4. Umiejętność posługiwania się liczbami i symbolami literowymi.
5. Umiejętność stosowania matematyki.
6. Zeszyt przedmiotowy – raz w semestrze.
7. Prace klasowe – co najmniej dwie w semestrze.
8. Kartkówki – w miarę potrzeb ale nie mniej niż trzy.
9. Praca w grupie.
10. Prace domowe i dodatkowe, wyznaczone przez nauczyciela.

III. Kryteria oceniania:

1. W przypadku prac klasowych przyjmuje się następującą skalę:



0% - 40% - niedostateczny
41% - 52% - dopuszczający
53% - 67% - dostateczny
68% - 80% - dobry
81%- 94% - bardzo dobry 
94%- 100%- celujący

2. W przypadku kartkówek i sprawdzianów przyjmuje się następującą skalę:

0%- 40%-niedostateczny
41%- 55% dopuszczający
56%- 72% dostateczny
73%- 89% dobry
90%- 100% bardzo dobry.

IV. Sposób ustalania oceny semestralnej i rocznej:

Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej największą wagę mają oceny z prac 
klasowych, następnie z kartkówek i odpowiedzi ustnych a w dalszej kolejności z prac 
domowych i dodatkowych zadań oraz aktywności.

V. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia.

1. nauczyciel – uczeń
• nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny
• uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do 

wystawione oceny
2. nauczyciel – rodzic

• podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji 
• rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen z prac klasowych i kartkówek

VI. Wymagania na poszczególne oceny:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

• operuje twierdzeniami i je dowodzi 

• potrafi oryginalnie, rozwiązać zadanie, także o podwyższonym stopniu trudności 

• uogólnia pojęcia matematyczne, wykorzystuje uogólnienia i analogie

• samodzielnie potrafi formułować definicje i twierdzenia z użyciem symboli 
matematycznych

• odczytuje i analizuje dane z tekstów, diagramów, rysunków, tabel, wykresów

• przetwarza dane z tekstów, diagramów, rysunków, tabel, wykresów

• stosuje algorytmy w zadaniach nietypowych

• stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania skomplikowanych 
problemów z innych dziedzin

• prezentuje wyniki swojej pracy w różnorodny sposób 

• dobiera formę prezentacji do problemu

• wspiera członków grupy potrzebujących pomocy

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:



• umie klasyfikować pojęcia, podaje szczególne przypadki

• uzasadnia twierdzenia w nieskomplikowanych przypadkach 

• stosuje uogólnienia i analogie do formułowanych hipotez

• umie analizować i doskonalić swoje rozwiązania

• samodzielnie potrafi formułować twierdzenia i definicje 

• odczytuje i porównuje dane z tekstów, diagramów, rysunków, tabel, wykresów

• stosuje algorytmy uwzględniając nietypowe rozwiązania, szczególne przypadki i 
uogólnienia

• stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania nietypowych problemów z 
innych dziedzin

• prezentuje wyniki swojej pracy we właściwie wybrany przez siebie sposób

• wskazuje pomysły na rozwiązanie problemu

• dba o jakosć pracy, przypomina reguły pracy grupowej

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

• potrafi formułować definicje, zapisać je, operować pojęciami, stosować je
• potrafi sformułować twierdzenie proste i odwrotne
• potrafi przeprowadzić proste wnioskowania
• analizuje treść zadania 
• układa plan rozwiązania 
• samodzielnie rozwiązuje typowe zadanie
• tworzy teksty w stylu matematycznym z użyciem symboli
• odczytuje dane z tekstów, diagramów, rysunków, tabel
• stosuje algorytmy w sposób efektywny
• stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania różnych problemów 

praktycznych
• prezentuje wyniki swojej pracy na różne sposoby, nie zawsze dobrze dobrane do 

problemu 
• zadaje pytania związane z postawionym problemem
• stara się stworzyć przyjazną atmosferę i zachęca innych do pracy

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

• potrafi przeczytać definicje zapisane zapomoga symboli

• potrafi stosować twierdzenia w typowych zadaniach

• potrafi podać przykład potwierdzający prawdziwość twierdzenia

• potrafi naśladować podane rozwiązania w analogicznych sytuacjach

• tworzy proste teksty w stylu matematycznym

• odczytuje dane z prostych tekstów, diagramów, rysunków, tabel

• stosuje podstawowe algorytmy w typowych zadaniach 

• stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania typowych problemów 
praktycznych

• prezentuje wyniki swojej pracy w sposób jednolity, wybrany przez siebie

• stara się zrozumieć zadany problem



Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

• intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy, potrafi podać przykłady modeli tych 
pojęć 

• intuicyjnie rozumie podstawowe twierdzenia

• potrafi wskazać założenie i tezę

• zna symbole matematyczne

• potrafi wskazać dane, niewiadome

• wykonuje rysunki z oznaczeniami do typowych zadań 

• tworzy za pomocy nauczyciela, proste teksty w stylu matematycznym

• odczytuje z pomocą nauczyciela, dane z prostych tekstów, diagramów, 
rysunków, tabel

• zna zasady stosowania podstawowych algorytmów, stosuje je z pomocą 
nauczyciela

• stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania problemów praktycznych, 
z pomocą nauczyciela

• prezentuje wyniki swojej pracy w sposób narzucony przez nauczyciela.


