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KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

I. Stopień opanowania wiedzy będzie sprawdzany poprzez: 
1. Prace klasowe po zakończeniu każdego działu. 
2. Sprawdziany(do 20 minut)- zapowiedziane z bieżącego materiału (2-3 lekcje). 
3. Kartkówki– krótkie niezapowiedziane prace pisemne(1-3 lekcje). 

4. Aktywność ucznia na lekcji - odpowiedzi na pytania dotyczące materiału zrealizowanego, 
samodzielne rozwiązania zadania na lekcji, propozycje rozwiązań itp. 

5. Samodzielne prace domowe (przygotowanie nowego materiału, dowód twierdzenia, 
ciekawe rozwiązania zadania problemowego) prezentowane na lekcji. 

 
II. Terminy prac klasowych są ustalane wspólnie z uczniami i wpisywane do terminarza z co 
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
Uczniowie są zobowiązani do pisania prac klasowych w ustalonym terminie. 
Niewywiązanie się z obowiązku pisania zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów i 
nieprzystąpienie do napisania ich w kolejnym ustalonym przez nauczyciela terminie oznacza ocenę 
niedostateczną. 
Uczeń, który został złapany na pracy niesamodzielnej ( ściąganie) otrzymuje ocenę niedostateczną 
bez możliwości poprawy. 
Prace klasowe są ocenione i omówione w ciągu dwóch tygodni od daty ich napisania. Wszystkie 
prace pisemne są przechowywane w szkole przez rok szkolny z możliwością wglądu do nich przez 
rodziców i opiekunów. 
Uczniowi przysługuje możliwość poprawy każdej pracy klasowej. W klasach realizujących program 
podstawowy do oceny semestralnej i rocznej wliczana będzie ocena z poprawy, o ile nie jest niższa 
niż ocena z pracy klasowej. W klasach realizujących matematykę w zakresie rozszerzonym ocena z 
jest wpisywana obok oceny pierwszej i obydwie są wliczane z wagą 9 do oceny semestralnej. Jeżeli 
ocena z poprawy jest niższa, nie jest wpisywana. 
Nauczyciel ustala wspólnie z klasą jeden wspólny termin na poprawę i wpisuje go do terminarza. 
Czas na poprawę pracy klasowej z danego działu jest tylko do terminu następnej pracy klasowej. 
Uczniowie zainteresowani poprawą oceny zgłaszają się do nauczyciela. Po tym okresie nie ma 
możliwości poprawy klasówki danego działu. Uczniowie, którzy byli nieobecni  w wyznaczonym 
terminie poprawy, mogą ją napisać w innym- tylko po przedłożeniu nauczycielowi zwolnienia 
lekarskiego lub podanie przez rodzica przyczyny nieobecności  dziecka poprzez pocztę w dzienniku 
librus. 
 



III. Wyników sprawdzianów i kartkówek nie można poprawić. 
 
IV. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić bez konsekwencji brak pracy domowej i 
nieprzygotowanie do zajęć (nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów) 
Nieprzygotowanie do lekcji należy zgłosić po wejściu do gabinetu. 
Przez brak pracy domowej rozumiemy brak jakichkolwiek prób rozwiązania zadania. 
(mogą być nawet w brudnopisie) 
 
V. W każdym semestrze przewidziane są, co najmniej dwie prace klasowe i co najmniej dwa 
sprawdziany. 
Aktywność uczniów oceniana jest na bieżąco. 
 
VI. Kryteria oceny prac klasowych 

Celujący  co najmniej 86% ogólnej ilości punktów + zadanie dodatkowe 

Bardzo dobry  co najmniej 86%  ogólnej ilości punktów 

Dobry  70% - 85%  ogólnej ilości punktów 

Dostateczny  51% - 69%  ogólnej ilości punktów 

Dopuszczający  30% - 50%  ogólnej ilości punktów 

Niedostateczny  mniej niż 30%  ogólnej ilości punktów 

 
VII. Kryteria oceny sprawdzianów i kartkówek sprawdzających wiadomości bieżące 

Bardzo dobry  91% -100% ogólnej ilości punktów 

Dobry 80% - 90% ogólnej ilości punktów 

Dostateczny  60% - 79%  ogólnej ilości punktów 

Dopuszczający  40% - 59% ogólnej ilości punktów 

Niedostateczny mniej niż 40%  ogólnej ilości punktów 

 
VIII. Kryteria oceny pomiarów dydaktycznych, próbnych egzaminów maturalnych. 

Próbne matury przeprowadzane są w ostatniej klasie i mają postać typowych arkuszy maturalnych z 

uwzględnieniem odpowiedniego poziomu. 

 

Pomiar dydaktyczny to praca pisemna: 

• Na początku roku szkolnego badająca wiedzę z poprzedniej klasy lub etapu szkolnego; 

• Na końcu roku szkolnego badająca wiedzę w szerokim zakresie; 

• W trakcie roku szkolnego organizowana przez instytucje zewnętrzne, np. OKE, Kuratorium itp. 

 

Próbne matury i pomiary dydaktyczne oceniane będą według następujących kryteriów: 

Bardzo dobry  co najmniej 86%  ogólnej ilości punktów 

Dobry 70%-85% ogólnej ilości punktów 

Dostateczny 51%-69% ogólnej ilości punktów 

Dopuszczający 30%-50% ogólnej ilości punktów 

 

Powyższym formom sprawdzania wiedzy przypisana zostaje waga 9 bez względu na poziom. 

Ocena z pomiarów nie podlega poprawie. 

 

IX. Klasyfikacja ucznia 

Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli ma wszystkie oceny z prac klasowych i co najmniej połowę ocen z 

pozostałych form pisemnych możliwych do zdobycia w danym semestrze. 

 

X Ocenianie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 



 Uczeń posiadający spe powinien opanować treści zawarte w podstawie programowej obowiązujące 

wszystkich uczniów , ponieważ matura z matematyki na poziomie podstawowym  jest 

obowiązkowa dla wszystkich.  

Dostosowanie sprawdzania stopnia opanowania wiedzy uzależniony jest od zaleceń zawartych w 

orzeczeniach i opiniach PPP.  

 

Dostosowania form sprawdzania wiedzy: 

1. Formy pisemne:  

• może być zmieniona treść i rodzaj zadań w zależności od rodzaju dysfunkcji; 

• uczniom, którzy posiadają odpowiednie zalecenie, wydłużenie czasu pracy lub ilości 
zadań 

• dopuszczalna jest możliwość poprawiania sprawdzianów i kartkówek w formie 
odpowiedniej dla ucznia 

2. Prace domowe mogą być różnicowane co do ilości i rodzaju zadań. 

Prace domowe  w postaci  przygotowania nowego materiału, dowodu twierdzenia, 
ciekawego rozwiązania zadania problemowego  mogą  być sprawdzane indywidualnie. 

 

Powyższe zasady dotyczą również uczniów realizujących matematykę w zakresie rozszerzonym.  

 

XI. Ocena semestralna 

 

Podstawą wystawienia oceny semestralnej będzie średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu 
semestru. 
Ocena semestralna jest liczbą całkowitą.(np. 3,48 oznacza ocenę 3, a 3,50 oznacza ocenę 4) 

Nauczyciel może podwyższyć ocenę semestralną uczniowi, którego frekwencja na zajęciach jest 

wyższa od 90% i który wykazuje się aktywnością na zajęciach.(np. 3,48  może oznaczać ocenę 4) 

 
XII. Ocena roczna jest średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych otrzymanych w 

ciągu całego roku. 
Osobom wyróżnionym w konkursach organizowanych pod patronatem Kuratora Oświaty, 
Ministerstwa lub uczelni wyższych dodajemy do średniej ważonej końcoworocznej 0,5.  
(O innych konkursach decyduje nauczyciel) 
Osoby zakwalifikowane do okręgowego lub dalszego etapu olimpiady otrzymują ocenę na koniec 
roku wyższą o jeden stopień. 
Laureaci szczebla co najmniej wojewódzkiego otrzymują roczna ocenę celującą. 
 
Uczeń może podwyższyć ocenę roczną poprzez poddanie się kontroli w formie pisemnej, 
obejmującej treści programowe realizowane w danym roku szkolnym. Procedura podwyższenia 
oceny musi się zakończyć przed wystawieniem ostatecznej oceny rocznej. 
 
Jeżeli uczeń osiągnie wysoki wynik z pomiaru dydaktycznego, nauczyciel może podwyższyć 
uczniowi ocenę roczną dodając do średniej ważonej oceny rocznej 0,5 
 
XIII. Ocena kończąca edukację z matematyki w liceum jest wystawiana, jako średnia ważona 
ocen kończących klasy I, II, III z wagami: 
klasa I –  waga 2 
klasa II –  waga 2 
klasa III –  waga 6 
 
XIV. Wagi ocen  



Zasady zamiany średniej ważonej na ocenę szkolną są zgodne z 

matematyczną zasadą zaokrąglania liczb ( za wyjątkiem oceny niedostatecznej) 

1 (niedostateczny) dla średniej do 1,69 

2 (dopuszczający) dla średniej z przedziału od 1,7 do 2,49 

3 (dostateczny) dla średniej z przedziału od 2,5 do 3,49 

4 ( dobry ) dla średniej z przedziału od 3,5 do 4,49 

5 ( bardzo dobry ) dla średniej z przedziału od 4,5do  5,49 

6 ( celujący) dla średniej z przedziału od 5,5 do 6,0 

FORMA AKTYWNOŚCI WAGA 

• Praca klasowa 9 

• Pomiar dydaktyczny 9 

• Matura próbna 9 

• Sprawdzian 6 

• Kartkówka 3 

• Aktywność na lekcji. Odpowiedzi ustne 3 

• Samodzielne prace przygotowane w domu i prezentowane na lekcji 3 

• Prace pisemne wykonane w domu (zadania domowe) 1 
 


