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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
MATEMATYKA - klasa VIII 

 
Umiejętności i wiadomości na lekcjach matematyki są oceniane wg następujących 
kryteriów: 
 

Oceny Procenty 
6 100 
6- 96-99,9 

5+ 92-95,9 
5 88-91,9 

5- 84-87,9 
4+ 79-83,9 

4 75-78,9 
4- 70-74,9 

3+ 63-69,9 
3 55-62,9 

3- 50-54,9 
2+ 45-49,9 
2 40-44,9 

2- 30-39,9 

1 0-29,9 

 
 
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: 
 

 Prace klasowe – zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 
obejmujące cały omówiony dział zgodnie z rozkładem materiału, poprzedzone lekcją 
powtórzeniową. Czas trwania 45 minut.

 Sprawdziany – zapowiedziane z dwudniowym wyprzedzeniem, obejmują jedno 
zagadnienie tematyczne (blok kilku godzin lekcyjnych). Czas trwania max. 20 minut. 
Za sprawdziany uznaje się także diagnozy, które trwają 45 minut. 

 Kartkówki – zapowiedziane lub niezapowiedziane, sprawdzają opanowanie i rozumienie 
wiadomości bieżących z ostatniej lekcji. Czas trwania max. 10 minut.

 

Przy ustalaniu oceny śródrocznej najważniejsze są oceny z prac klasowych, następnie ze 
sprawdzianów i kartkówek.  
Ocena śródroczna ucznia nie jest średnią ocen cząstkowych. Przy wystawianiu takiej oceny 
brane będą pod uwagę również: wysiłek włożony w zdobywanie wiedzy, zrozumienie danej 
partii materiału, postępy w uczeniu się, aktywność na lekcji, stosunek do przedmiotu i 
nauczyciela. 
 

Uczeń ma obowiązek rzetelnego przygotowania się do lekcji matematyki, co oznacza: 
 systematyczne odrabianie prac domowych; 

 posiadanie zeszytu przedmiotowego oraz przyborów geometrycznych. 
 

Ocenianie prac domowych: 
 prace domowe oceniane są zgodnie z procentową skalą ocen podaną w tabeli; 
 za brak zadania domowego uczeń otrzymuje minus, trzeci minus jest równoważny 

ocenie niedostatecznej;
 formą sprawdzenia zadania domowego może być kartkówka, 
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 jedną z form pracy domowej jest rozwiązywanie zadań online w ramach projektu 
Matlandia (na platformie edukacyjnej GWO) 

o rozwiązywanie ww. zadań jest dobrowolne, 

o uczeń wykonuje zadania samodzielnie w domu, w dowolnym terminie. Oceniane 

one są w dniu, w którym odbywa się praca klasowa 

o ocenę niższe niż bardzo dobra, nauczyciel wpisuje do dziennika po uzgodnieniu z 

uczniem 

o ocenę można poprawić w terminie dwóch tygodni od pracy klasowej (ww. 

fakt, należy zgłosić nauczycielowi. Z poprawy można otrzymać ocenę nie wyższą 

niż ocena bardzo dobra). 

Uczeń nieobecny 1 dzień w szkole ma obowiązek przyjść na następną lekcję przygotowany. 
Po dłuższej nieobecności może przyjść do szkoły nieprzygotowany, jednak zobowiązany jest 
jak najszybciej uzupełnić braki. 

 

Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. W przypadku nieobecności ucznia jest on 
zobowiązany do napisania tych prac w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 
 

Ocenę niedostateczną z pracy klasowej uczeń ma obowiązek poprawić w ciągu dwóch tygodni 
od otrzymania oceny. Uczeń ma prawo poprawić ocenę dopuszczającą, dostateczną i dobrą z 
pracy klasowej w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od otrzymania oceny. 
 

Ocena roczna jest średnią ocen śródrocznych. 


