
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Z MATEMATYKI 
 

Drogi Uczniu 
proszę, zapoznaj się z zasadami, które obowiązują podczas naszych 

lekcjach matematyki 
1. Załóż zeszyt przedmiotowy w formacie A5 w kratkę, w nim zapisuj tematy lekcji, 

notatki  

z lekcji, prace domowe. Pisz wyraźnie, unikaj skreśleń, zachowuj odstępy między 

kolejnymi wpisami. Dbaj o estetykę zeszytu. Na marginesie zapisuj daty. Pamiętaj o 

przyborach geometrycznych. 

2. Zgłaszaj się. Aktywna postawa podczas lekcji będzie nagradzana plusem. Za 

zgromadzenie pięciu plusów otrzymasz ocenę bardzo dobrą, a za dziesięć ocenę 

celującą. Jeśli nauczyciel zauważy, że nie wykonujesz zadań, możesz otrzymać 

minusa. Za pięć minusów dostaniesz ocenę niedostateczną. 

3. Bierz udział w konkursach  matematycznych, jeśli zostaniesz laureatem możesz 

uzyskać   oceną celującą. 

4. Trzy razy w półroczu możesz zgłosić nieprzygotowanie.  

5. Każdy sprawdzian (klasówka obejmująca cały dział ) będzie zapowiedziany co najmniej 7 

dni przed wyznaczonym terminem.  

6. Jeśli będziesz nieobecny na sprawdzianie, musisz zaliczyć materiał określony podczas 

lekcji powtórzeniowej w dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Formę i termin 

zaliczenia ustal ze mną. Jeżeli tego nie zrobisz, otrzymasz ocenę niedostateczną.  

7. W  ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny, masz prawo poprawić ją w terminie 

ustalonym  

z nauczycielem.  

8. Pamiętaj, że poprawić ocenę możesz tylko raz, dlatego przygotuj się dobrze do 

poprawy. 

9. Twoja wiedza może być sprawdzana również poprzez kartkówki (obejmujące materiał 

trzech ostatnich tematów lekcji). Mogą one być niezapowiedziane. Ocenę możesz 

poprawić tylko raz w ciągu dwóch tygodni. 

10. Na ocenę na koniec półrocza pracujesz przez całe półrocze. Nie będziesz mieć 

możliwości poprawiania ocen przed samą klasyfikacją. Jeżeli będziesz chciał uzyskać 

ocenę wyższą  

niż zaproponowana, możesz przystąpić do egzaminu, w trybie ustalonym w Statucie Szkoły. 

11. Jeżeli z przyczyn losowych będziesz nieobecny w szkole, jesteś zobowiązany do nadrobienia  

12. zaległości we własnym zakresie. Oczywiście chętnie Ci w tym pomożemy. W tym celu, po 

powrocie do szkoły, porozmawiaj z nami, i zgłoś, jakie masz trudności. Wspólnie ustalimy 

plan działania. 

13. Jeżeli Twoja nieobecność trwała do 3 dni, uzupełnij zaległości w ciągu tygodnia, jeśli 

nieobecność trwała dłużej, na uzupełnienie masz dwa tygodnie.  

14. Pamiętaj, że ważna jest dobra organizacja pracy podczas lekcji: 

- pomagajmy, 

- starajmy się być aktywni, 

- nie jedzmy.                                                                       

                                                                             Życzymy powodzenia!! 


