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Wymagania edukacyjne z matematyki i zasady oceniania - Szkoła Branżowa_kl.3 w 
 

                                                                          Rok szkolny 2020/2021 

Przedmiot Klasa Imię i Nazwisko nauczyciela 

Matematyka kl. 3 w Mirosława Jursza 
 

 

-ocena dopuszczająca- wymagania na poziomie koniecznym (K) 

-ocena dostateczna- wymagania na poziomie koniecznym (K) i podstawowym (P) 

-ocena dobra – wymagania na poziomie (K), podstawowym (P) i rozszerzające (R) 

-ocena bardzo dobra- wymagania na poziomie (K), (P), (R) i dopełniające (D) 

-ocena celująca- wymagania na poziomie (K), (P), (R), (D) i wykraczające (W) 

 

DZIAŁ: STEREOMETRIA     

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca) 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna) 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra) 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra) 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca) 

Uczeń: 

– wskazuje na modelu 

prostopadłościanu proste 

równoległe, prostopadłe i 

skośne. 

 

Uczeń: 

– zaznacza na modelu 

graniastosłupa proste 

prostopadłe, równoległe. 

Uczeń: 

– wskazuje na modelu 

graniastosłupa ściany 

prostopadłe  

i równoległe. 

Uczeń: 

– znajduje rzut prostokątny 

punktu 

(prostej) na płaszczyznę. 

 

Uczeń: 

– rozwiązuje zadania 

nietypowymi metodami, 

– właściwie interpretuje  

i wykorzystuje zdobytą wiedzę  

w sytuacjach problemowych. 

Uczeń:  

– wskazuje na modelu kąt 

dwuścienny. 

Uczeń: 

– rozpoznaje i nazywa w 

graniastosłupach  

i ostrosłupach kąty między 

odcinkami, 

– rozpoznaje i nazywa w 

walcach  

i w stożkach kąt między 

odcinkami. 

Uczeń: 

– zaznacza na rysunku kąt 

liniowy 

kąta dwuściennego, 

– zaznacza kąt między 

odcinkami  

i płaszczyznami  

w graniastosłupach, 

ostrosłupach, walcach i 

stożkach. 

Uczeń: 

– zaznacza kąt nachylenia 

prostej do  

płaszczyzny, korzystając z jego 

definicji. 

Uczeń: 

– rozwiązuje zadania 

nietypowymi metodami, 

– właściwie interpretuje  

i wykorzystuje zdobytą wiedzę  

w sytuacjach problemowych. 
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Uczeń: 

– wskazuje na modelu 

graniastosłupa krawędzie, ściany  

i wierzchołki. 

Uczeń: 

– oblicza sumę długości 

krawędzi graniastosłupa. 

Uczeń: 

– oblicza pola przekrojów 

graniastosłupów. 

Uczeń: 

– rozwiązuje zadanie tekstowe 

związane  

z sumą długości krawędzi. 

Uczeń: 

– rozwiązuje zadania 

nietypowymi metodami. 

 

Uczeń: 

– rysuje siatki graniastosłupów. 

 

Uczeń: 

– oblicza pole  

i objętość prostopadłościanu  

i sześcianu, 

– wskazuje przekroje 

graniastosłupów. 

Uczeń: 

– oblicza długości odcinków  

w graniastosłupach, stosując 

twierdzenie Pitagorasa, 

– oblicza pola  

i objętości graniastosłupów. 

Uczeń: 

– stosuje trygonometrię do 

obliczania pól  

i objętości graniastosłupów. 

Uczeń: 

– rozwiązuje zadanie tekstowe 

związane  

z polem powierzchni  

i objętością graniastosłupa, 

– właściwie interpretuje  

i wykorzystuje zdobytą wiedzę  

w sytuacjach problemowych. 

Uczeń: 

– wskazuje na modelu 

ostrosłupa krawędzie, ściany  

i wierzchołki, 

– rysuje siatki ostrosłupów. 

 

Uczeń: 

– oblicza sumę długości 

krawędzi ostrosłupa, 

– wskazuje przekroje 

ostrosłupów. 

Uczeń: 

– oblicza długości odcinków  

w ostrosłupach, stosując 

twierdzenie Pitagorasa, 

– oblicza pola  

i objętości w ostrosłupach, 

– oblicza pola przekrojów 

ostrosłupów. 

Uczeń: 

– rozwiązuje zadanie tekstowe 

związane  

z sumą długości krawędzi, 

– stosuje trygonometrię do 

obliczania pól  

i objętości ostrosłupa. 

Uczeń: 

– rozwiązuje zadania 

nietypowymi metodami, 

– rozwiązuje zadania 

nietypowymi metodami, 

– rozwiązuje zadanie tekstowe 

związane  

z polem powierzchni  

i objętością graniastosłupa, 

– właściwie interpretuje  

i wykorzystuje zdobytą wiedzę  

w sytuacjach problemowych. 

Uczeń: 

– wskazuje i zaznacza na 

modelu i rysunku podstawowe 

elementy walca, stożka i kuli, 

– wykonuje proste obliczenia 

rachunkowe związane z 

poznanymi 

bryłami. 

Uczeń: 

– oblicza pole powierzchni  

i objętość 

brył, gdy zna potrzebne 

wielkości, 

– wskazuje przekroje walca, 

stożka i kuli. 

Uczeń: 

– oblicza pole powierzchni  

i objętość 

brył obrotowych  

z wykorzystaniem 

twierdzenia Pitagorasa. 

Uczeń: 

– oblicza przekroje walca, 

stożka i kuli, 

– stosuje trygonometrię do 

obliczania pól  

i objętości walców  

i stożków. 

Uczeń: 

– rozwiązuje zadania 

nietypowymi metodami, 

– rozwiązuje zadanie tekstowe 

związane  

z polem powierzchni  

i objętością walca, stożka i kuli, 
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 – właściwie interpretuje  

i wykorzystuje zdobytą wiedzę  

w sytuacjach problemowych. 

Uczeń: 

– stosuje nabyte umiejętności do 

rozwiązywania prostych zadań. 

Uczeń: 

– stosuje nabyte umiejętności do 

rozwiązywania typowych zadań. 

Uczeń: 

– stosuje nabyte umiejętności  

w zadaniach. 

Uczeń: 

– ma opanowany pełny zakres 

wiedzy  

i umiejętności. 

Uczeń: 

 – samodzielnie rozwiązuje 

zadania typowe i nietypowe. 

Uczeń: 

– samodzielnie rozwiązuje 

zadania na ocenę 

dopuszczającą. 

Uczeń: 

– samodzielnie rozwiązuje 

zadania na ocenę dostateczną. 

Uczeń: 

– samodzielnie rozwiązuje 

zadania na ocenę dobrą. 

Uczeń: 

– samodzielnie rozwiązuje 

zadania na ocenę bardzo dobrą. 

Uczeń: 

– samodzielnie rozwiązuje 

zadania na ocenę celującą. 

Uczeń: 

– poprawia błędy  

z pomocą nauczyciela. 

Uczeń: 

– poprawia błędy  

z pomocą nauczyciela. 

Uczeń: 

– samodzielnie poprawia błędy. 

Uczeń: 

– samodzielnie poprawia błędy. 

Uczeń: 

– pełni rolę ucznia asystenta, 

– pomaga innym uczniom w 

poprawie pracy klasowej. 

DZIAŁ: ELEMENTY STATYSTYKI OPISOWEJ 

Uczeń: 

– odczytuje dane przedstawione  

w postaci diagramów, wykresów 

i tabel (proste przypadki). 

Uczeń: 

– interpretuje dane 

przedstawione  

w postaci diagramów, wykresów 

i tabel (proste przypadki). 

Uczeń: 

– odczytuje dane przedstawione 

w postaci diagramów, wykresów 

i tabel, 

– interpretuje dane 

przedstawione  

w postaci diagramów, wykresów 

i tabel. 

Uczeń: 

– sprawnie odczytuje dane 

przedstawione w postaci 

diagramów, wykresów i tabel, 

– sprawnie interpretuje dane 

przedstawione w postaci 

diagramów, wykresów 

i tabel. 

Uczeń: 

– samodzielnie przeprowadza 

ankiety i na ich podstawie 

sporządza diagramy, wykresy i 

tabele oraz interpretuje 

otrzymane dane. 

Uczeń: 

– oblicza średnią arytmetyczną, 

średnią ważoną i medianę 

(proste przypadki). 

Uczeń: 

– oblicza średnią arytmetyczną, 

średnią ważoną i medianę. 

Uczeń: 

– oblicza średnią arytmetyczną, 

średnią ważoną i medianę (także 

w przypadku 

danych pogrupowanych). 

Uczeń: 

– sprawnie oblicza średnią 

arytmetyczną, średnią ważoną 

i medianę (także  

w przypadku 

danych pogrupowanych). 

Uczeń: 

– samodzielnie rozwiązuje 

zadania osadzone w kontekście 

praktycznym dotyczące średniej 

arytmetycznej, średniej ważonej 

czy mediany. 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 
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– przedstawia zebrane dane 

empiryczne w postaci diagramu 

słupkowego, tabeli, wykresu. 

– przedstawia dane  

w postaci diagramu 

procentowego prostokątnego. 

 

– zbiera, porządkuje  

i opracowuje dane empiryczne, 

– przedstawia dane  

w postaci diagramu łodygowo-

listkowego, 

– przedstawia dane, 

odpowiednio je grupując. 

– przedstawia dane  

w postaci diagramu 

procentowego kołowego. 

– wyszukuje, selekcjonuje  

i porządkuje informacje z 

różnych źródeł. 

 

Uczeń: 

– stosuje nabyte umiejętności do 

rozwiązywania prostych zadań. 

Uczeń: 

– stosuje nabyte umiejętności do 

rozwiązywania typowych zadań. 

Uczeń: 

– stosuje nabyte umiejętności  

w zadaniach. 

Uczeń: 

– ma opanowany pełny zakres 

wiedzy 

i umiejętności. 

Uczeń: 

– samodzielnie rozwiązuje 

zadania typowe i nietypowe. 

Uczeń: 

– samodzielnie rozwiązuje 

zadania na ocenę 

dopuszczającą. 

Uczeń: 

– samodzielnie rozwiązuje 

zadania na ocenę dostateczną. 

Uczeń: 

– samodzielnie rozwiązuje 

zadania na ocenę dobrą. 

Uczeń: 

– samodzielnie rozwiązuje 

zadania na ocenę bardzo dobrą. 

Uczeń: 

– samodzielnie rozwiązuje 

zadania na ocenę celującą. 

Uczeń: 

– poprawia błędy  

z pomocą nauczyciela. 

Uczeń: 

– poprawia błędy  

z pomocą nauczyciela. 

Uczeń: 

– samodzielnie poprawia błędy. 

Uczeń: 

– samodzielnie poprawia błędy. 

Uczeń: 

– pełni rolę ucznia asystenta, 

– pomaga innym uczniom w 

poprawie pracy klasowej. 

 

1. W roku szkolnym 2020/2021 w klasie 3w stosuje się średnią ważoną. Zgodnie ze statutem ustala się następujący system wag: 

 

Formy pracy ucznia podlegająca ocenie    WAGA 

Praca i aktywność na lekcji, prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji, praca domowa, umiejętność 

czytania ze zrozumieniem, posiadanie uczniowskiego wyposażenia (książka, zeszyt itp.) 

1 

Odpowiedź ustna, kartkówka, praca projektowa, twórcze rozwiązywanie problemów 2 

Prace klasowe, sprawdziany, testy, badanie wyników nauczania, sukcesy w konkursach przedmiotowych 3 
 

 

2. Graniczną wartością, od której ustala się wyższą śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną, jest 0,6, tzn. uczeń otrzymuje:  

ocenę celujący – gdy średnia ważona jest równa bądź wyższa od 5,6;  

ocenę bardzo dobry – gdy średnia ważona jest równa bądź wyższa od 4,6;  

ocenę dobry – gdy średnia ważona jest równa bądź wyższa od 3,6;  
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ocenę dostateczny – gdy średnia ważona jest równa bądź wyższa od 2,6;  

ocenę dopuszczający – gdy średnia ważona jest równa bądź wyższa od 1,6; 

ocenę niedostateczny – gdy średnia ważona jest niższa od 1,6.  

 

3. Stosuje się znaki "+" i " –" w bieżącym ocenianiu. Znak "+" oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, a znak "-" niższej 

kategorii wymagań.  

 

Stosuje się znaki plus "+" oraz minus "-" za nieprzygotowanie do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. 

Za trzy plusy uczeń uzyskuje ocenę bdb z wagą 1, a za trzy minusy – ocenę ndst z wagą 1.  

 

4. Ogólne kryteria ocen z matematyki  

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności o wysokim stopniu trudności w zakresie treści określonych 

programem nauczania dla danej klasy, twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe 

zadania;   

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,  

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów w nowych sytuacjach;  

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli:  

a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,  

b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;  

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli:  

a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na 

wyższym poziomie  

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli:  

a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji,  

b) rozwiązuje podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne;  
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6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych.  

  Ocenę tę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz:  

  -  nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów i twierdzeń;  

  -  popełnia rażące błędy w rachunkach;  

  -  nie potrafi (nawet przy pomocy nauczyciela, który między innymi zadaje pytania pomocnicze) wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań;  

  -  nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności.  

 

5. Progi procentowe ocen przy wystawianiu ocen z prac pisemnych:  

98% - 100% - stopień celujący  

90% - 97,99% - stopień bardzo dobry  

75% - 89,99% - stopień dobry  

50% - 74,99% - stopień dostateczny  

30% - 49,99% - stopień dopuszczający  

0% - 29,99% - stopień niedostateczny  

 

6. Zasady przeprowadzania prac pisemnych:  

1) Kartkówka obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji lub zadanie domowe nie musi być zapowiedziana, kartkówka trwa do 15 minut,  

2) Praca klasowa obejmująca materiał całego działu musi być zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzona lekcją 

powtórzeniową; trwa od 45 do 90 minut. 

3) Termin pracy klasowej powinien być uzgodniony z klasą, aby nie pokrywał się z terminem już zapowiedzianej pracy pisemnej;   

4) Wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania to pisemny sprawdzian, obejmujący wszystkie wiadomości i umiejętności ucznia na danym 

etapie edukacyjnym. Czas trwania od 40 – 90 minut;  

5) Uczeń, który opuścił klasówkę (pracę klasową, sprawdzian, test, sprawdzian diagnostyczny, badanie wyników nauczania i in.) z przyczyn 

usprawiedliwionych, jest zobowiązany ją napisać najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.  Termin i czas wyznacza 

nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów. Jeżeli jest to tylko jednodniowa nieobecność na sprawdzianie, to uczeń 

pisze zaległą pracę na najbliższej lekcji matematyki, gdyż nie musi nadrabiać żadnych zaległości. 

a) w przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie, uczeń pisze pracę klasową (lub inne pisemne sprawdzenie wiadomości) po 

powrocie do szkoły (bez konieczności ponownego umawiania się). Zaliczenie polega na napisaniu pracy klasowej (lub innego pisemnego 

sprawdzenia wiadomości) o tym samym stopniu trudności.  

b) jeśli uczeń był nieobecny na klasówce z przyczyn nieusprawiedliwionych, powinien ją napisać na następnej lekcji, tzn. pierwszej, na której 

będzie obecny po nieobecności na sprawdzianie. 
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7. Zasady poprawiania prac pisemnych:  

1) Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej jest zobowiązany ją poprawić;  

2) Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie 

zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów; 

3) Ocena uzyskana ze sprawdzianu lub testu może być poprawiona na takich samych zasadach jak ocena z pracy klasowej;  

4) Krótkie sprawdziany – kartkówki – nie podlegają obowiązkowej poprawie;  

5) Uczeń może poprawić ocenę z odpowiedzi ustnej podczas kolejnej odpowiedzi ustnej lub w formie krótkiej wypowiedzi pisemnej;  

6) Ocena uzyskana za wykonane ćwiczenie lub z pracy domowej może zostać poprawiona w podobnej formie w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem;  

7) Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej;  

8) Każda poprawa oceny następuje po uzgodnieniu tego faktu z nauczycielem;  

9) Przyjmuje się, że w przypadku poprawiania oceny, ocena z poprawy ma taką samą wagę jak ocena poprawiana;  

10) Ocena uzyskana z poprawy jest wpisywana jako kolejna w dzienniku. Jeśli uczeń z poprawy otrzymał drugą ocenę niedostateczną, to przy 

klasyfikacji traktuje się to jako jedną ocenę niedostateczną. 

 

8. Uczniowi przysługuje jedno „nieprzygotowanie”  w ciągu okresu bez podania przyczyny, z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się 

klasówki. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji i fakt ten zostaje odnotowany przez nauczyciela w dzienniku za pomocą skrótu 

"np."  

 

2. Graniczną wartością, od której ustala się wyższą śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną, jest 0,6, tzn. uczeń otrzymuje:  

ocenę celujący – gdy średnia ważona jest równa bądź wyższa od 5,6;  

ocenę bardzo dobry – gdy średnia ważona jest równa bądź wyższa od 4,6;  

ocenę dobry – gdy średnia ważona jest równa bądź wyższa od 3,6;  

ocenę dostateczny – gdy średnia ważona jest równa bądź wyższa od 2,6;  

ocenę dopuszczający – gdy średnia ważona jest równa bądź wyższa od 1,6; 

ocenę niedostateczny – gdy średnia ważona jest niższa od 1,6.  

 

3. Stosuje się znaki "+" i " –" w bieżącym ocenianiu. Znak "+" oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, a znak "-" niższej 

kategorii wymagań.  
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Stosuje się znaki plus "+" oraz minus "-" za nieprzygotowanie do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. 

Za trzy plusy uczeń uzyskuje ocenę bdb z wagą 1, a za trzy minusy – ocenę ndst z wagą 1.  

 

4. Ogólne kryteria ocen z matematyki  

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności o wysokim stopniu trudności w zakresie treści określonych 

programem nauczania dla danej klasy, twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe 

zadania;   

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,  

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów w nowych sytuacjach;  

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli:  

a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,  

b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;  

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli:  

a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na 

wyższym poziomie  

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli:  

a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji,  

b) rozwiązuje podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne;  

 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych.  

  Ocenę tę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz:  

  -  nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów i twierdzeń;  

  -  popełnia rażące błędy w rachunkach;  

  -  nie potrafi (nawet przy pomocy nauczyciela, który między innymi zadaje pytania pomocnicze) wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań;  

  -  nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności.  
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5. Progi procentowe ocen przy wystawianiu ocen z prac pisemnych:  

98% - 100% - stopień celujący  

90% - 97,99% - stopień bardzo dobry  

75% - 89,99% - stopień dobry  

50% - 74,99% - stopień dostateczny  

30% - 49,99% - stopień dopuszczający  

0% - 29,99% - stopień niedostateczny  

 

6. Zasady przeprowadzania prac pisemnych:  

1) Kartkówka obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji lub zadanie domowe nie musi być zapowiedziana, kartkówka trwa do 15 minut,  

2) Praca klasowa obejmująca materiał całego działu musi być zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzona lekcją 

powtórzeniową; trwa od 45 do 90 minut. 

3) Termin pracy klasowej powinien być uzgodniony z klasą, aby nie pokrywał się z terminem już zapowiedzianej pracy pisemnej;   

4) Wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania to pisemny sprawdzian, obejmujący wszystkie wiadomości i umiejętności ucznia na danym 

etapie edukacyjnym. Czas trwania od 40 – 90 minut;  

5) Uczeń, który opuścił klasówkę (pracę klasową, sprawdzian, test, sprawdzian diagnostyczny, badanie wyników nauczania i in.) z przyczyn 

usprawiedliwionych, jest zobowiązany ją napisać najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.  Termin i czas wyznacza 

nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów. Jeżeli jest to tylko jednodniowa nieobecność na sprawdzianie, to uczeń 

pisze zaległą pracę na najbliższej lekcji matematyki, gdyż nie musi nadrabiać żadnych zaległości. 

a) w przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie, uczeń pisze pracę klasową (lub inne pisemne sprawdzenie wiadomości) po 

powrocie do szkoły (bez konieczności ponownego umawiania się). Zaliczenie polega na napisaniu pracy klasowej (lub innego pisemnego 

sprawdzenia wiadomości) o tym samym stopniu trudności.  

b) jeśli uczeń był nieobecny na klasówce z przyczyn nieusprawiedliwionych, powinien ją napisać na następnej lekcji, tzn. pierwszej, na której 

będzie obecny po nieobecności na sprawdzianie. 

7. Zasady poprawiania prac pisemnych:  

1) Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej jest zobowiązany ją poprawić;  
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2) Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie 

zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów; 

3) Ocena uzyskana ze sprawdzianu lub testu może być poprawiona na takich samych zasadach jak ocena z pracy klasowej;  

4) Krótkie sprawdziany – kartkówki – nie podlegają obowiązkowej poprawie;  

5) Uczeń może poprawić ocenę z odpowiedzi ustnej podczas kolejnej odpowiedzi ustnej lub w formie krótkiej wypowiedzi pisemnej;  

6) Ocena uzyskana za wykonane ćwiczenie lub z pracy domowej może zostać poprawiona w podobnej formie w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem;  

7) Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej;  

8) Każda poprawa oceny następuje po uzgodnieniu tego faktu z nauczycielem;  

9) Przyjmuje się, że w przypadku poprawiania oceny, ocena z poprawy ma taką samą wagę jak ocena poprawiana;  

10) Ocena uzyskana z poprawy jest wpisywana jako kolejna w dzienniku. Jeśli uczeń z poprawy otrzymał drugą ocenę niedostateczną, to przy 

klasyfikacji traktuje się to jako jedną ocenę niedostateczną. 

 

8. Uczniowi przysługuje jedno „nieprzygotowanie”  w ciągu okresu bez podania przyczyny, z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się 

klasówki. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji i fakt ten zostaje odnotowany przez nauczyciela w dzienniku za pomocą skrótu 

"np."  

9. W przypadku nauki zdalnej: 

a) Nauczanie zdalne matematyki prowadzone jest w formie: 

− materiałów przesyłanych poprzez dziennik elektroniczny lub na adres e-mail ucznia (np. linki do stron z materiałami edukacyjnymi, 

tematy do samodzielnego opracowania w oparciu o podane źródło, zadania domowe) 

− materiałów zawartych w plikach umieszczonych w Chmurze na Dysku Google lub Dysku Google Classroom 

− wskazówki i instrukcje przekazane poprzez komunikatory (np. Facebook, Messenger, WhatsApp) 

− lekcji on-line (np. Skype, Discord, Khan Academy, Zoom, Kahoot). 

b) Lekcje matematyki odbywają się w dniach ujętych w planie lekcji klasy, a lekcje on-line odbywają się zgodnie z godziną ujętą w planie lekcji 

klasy.  
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c) Do zadań lub tematów, nad którymi uczeń pracuje samodzielnie nauczyciel podaje szczegółowe instrukcje (instrukcja „krok po kroku”). 

d) Zadania domowe podawane są w dzienniku elektronicznym w zakładce „zadania domowe” lub innych formach przekazu elektronicznego i 

zawierają informację o formie oraz terminie dostarczenia zadania nauczycielowi. 

e) Testy, kartkówki i sprawdziany, które są podstawą do oceny uczniowie rozwiązują na platformie edukacyjnej w ściśle określonym czasie (data 

i godzina) o którym uczniowie będą powiadomieni z kilkudniowym wyprzedzeniem (np. zapis w dzienniku elektronicznym w zakładce 

„sprawdziany”). 

f) Nauczyciel informuje uczniów, iż po wyznaczonym terminie prace nie będą oceniane i będą traktowane jak brak zadania, czy nieobecność na 

kartkówce, teście czy sprawdzianie. 

g) Termin oceniania prac – jak dotychczas, zgodnie z WSO. 

h) Nauczyciel ma obowiązek przekazać uczniowi informację zwrotną (zgodnie z WSO), aby uczeń pracując samodzielnie miał możliwość 

poprawy oceny. 

i) Uczeń może być oceniany podczas rozmowy on-line (Skype lub inny komunikator) w czasie rzeczywistym (lekcja on-line zgodnie z planem 

lekcji). 

j) Wszystkie oceny uzyskane przez uczniów w czasie trwania nauki zdalnej wpisane zostaną do dziennika elektronicznego. 

k) Zwolnienie ucznia od obowiązku przystąpienia do testu, kartkówki, sprawdzianu lub odrobienia zdania domowego możliwe jest na podstawie 

przedstawionego zwolnienie lekarskiego lub usprawiedliwienia rodzica przesłanego przez dziennik elektroniczny - choroba ucznia. 
 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych  

z matematyki 

 dla uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się 

• naukę definicji, twierdzeń, reguł, wzorów rozkładamy w czasie, często przypominamy i utrwalamy 

• nie wzywamy ucznia do natychmiastowej odpowiedzi, lecz przygotowujemy ucznia wcześniej zapowiedzią, że będzie on pytany 

• podczas wykonywania ścisłych operacji wymagających wielokrotnych przekształceń, należy umożliwić uczniowi ustne skomentowanie wykonywanych 

działań 



12 

 

• w trakcie rozwiązywania na lekcji zadań tekstowych sprawdzamy, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, a w razie potrzeby 

udzielać dodatkowych wskazówek; kontrolujemy stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń, szczególnie podczas 

sprawdzianów 

• pisemne sprawdziany staramy się ograniczać do sprawdzania wiadomości - wskazane jest zatem stosowanie testów wyboru, zdań niedokończonych, 

tekstów z lukami 

• w czasie sprawdzianów zwiększamy ilość czasu na rozwiązanie zadań, jeżeli jest to konieczne  

• dajemy uczniowi do rozwiązania w domu podobne zadania do tych, które będą na sprawdzianie 

• uwzględniamy trudności związane z myleniem znaków działań, przestawianiem cyfr, itp. 

• materiał sprawiający trudność dłużej utrwalamy, dzielimy na mniejsze partie 

• oceniamy tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny, co wynikać może z pomyłek rachunkowych  

• oceniamy pozytywnie, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, choćby strategia dojścia do niego była niezbyt jasna, gdyż uczniowie dyslektyczni często 

prezentują styl dochodzenia do rozwiązania niedostępny innym osobom, będący na wyższym poziomie kompetencji 

Obniżenie kryteriów jakościowych nie ogranicza treści podstawy programowej. 

 

 


