
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych z matematyki1 
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w  opanowaniu przez 
ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 programu nauczania. 

1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych 

Ocena Zakres umiejętności Zakres wiedzy 
celujący Uczeń: 

 stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania skomplikowanych 
problemów z innych dziedzin; 

 samodzielnie rozwija swoje zainteresowania matematyczne; 
 jest twórczy; potrafi rozwiązać zadania w sposób nietypowy; 
 operuje twierdzeniami i dowodzi je; 
 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych na szczeblu 

międzyszkolnym, regionalnym i krajowym; 
 posiadaną wiedzą umiejętnie dzieli się z rówieśnikami 

Uczeń: 
ma pełną wiedzę  
określoną 
w wymaganiach podstawy 
programowej 
z matematyki w danej 
klasie oraz posiada 
wiadomości znacznie poza 
nią wykraczające 

bardzo dobry  sprawnie i samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami 
w rozwiązywaniu nietypowych zadań praktycznych i problemowych; 

 przeprowadza rozmaite rozumowania dedukcyjne; 
 sprawnie posługuje się poprawnym językiem matematycznym 

w wypowiedziach pisemnych i ustnych; 
 planuje i organizuje swoją pracę 

opanował w pełni 
wiadomości określone 
w podstawie 
programowej 
 

dobry  sprawnie i samodzielnie posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu 
mniej typowych zadań praktycznych i typowych problemowych; 

 przeprowadza proste rozumowania dedukcyjne; 
 używa języka matematycznego w wypowiedziach pisemnych i ustnych; 
 wykazuje się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć, twierdzeń 

i algorytmów 

nie opanował w pełni 
wiadomości określonych 
w podstawie programowej; 
ale opanował je na 
poziomie przekraczającym 
wymagania podstawowe 

dostateczny  posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu typowych zadań 
praktycznych i typowych problemowych o średnim stopniu trudności; 

 samodzielnie formułuje proste wnioski; 
 zadania o większym stopniu trudności rozwiązuje tylko z pomocą nauczyciela 

opanował podstawowe 
wiadomości określone 
podstawą programową 

dopuszczający  rozwiązuje samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela zadania 
teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności; 

 intuicyjnie rozumie podstawowe twierdzenia; 
 operuje prostymi obiektami abstrakcyjnymi;  
 potrafi wskazać dane, szukane, wykonuje rysunki z oznaczeniami do 

typowych zadań; 
 sprawnie rachuje 

ma niewielkie braki 
w opanowaniu 
koniecznych wiadomości 
zawartych w podstawie  
programowej, ale nie 
uniemożliwia to dalszego 
zdobywania wiedzy 

niedostateczny Uczeń nie opanował zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych na ocenę dopuszczającą, co uniemożliwia 
dalsze zdobywanie wiedzy z matematyki, popełnia rażące błędy w rachunkach, nie potrafi wykonać 
prostych ćwiczeń i zadań nawet z pomocą nauczyciela. 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z matematyki 
 prace klasowe i krótsze sprawdziany po każdym 

z działów; 
 testy diagnostyczne, prace pisemne przekrojowe, 

sprawdziany powtórzeniowe; 
 kartkówki (nie muszą być zapowiedziane)  obejmujące 

nie więcej niż trzy ostatnie tematy; 
 testy jednokrotnego i wielokrotnego wyboru; 
 odpowiedzi ustne (na bieżąco); 
 zadania domowe (utrwalające) i przygotowanie do 

zajęć (na bieżąco); 

 prace długoterminowe; 
 zadania dodatkowe; 
 wykonywanie pomocy naukowych; 
 przygotowanie referatów; 
 udział w projektach matematycznych, praca w grupie; 
 udział w konkursach i olimpiadach matematycznych 

(czołowe miejsca); 
 ustne powtórzenia wiadomości po każdym z działów; 
 praca na lekcji (na bieżąco); 
 praca na platformach edukacyjnych.  

3. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej z matematyki2 
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem zawierającym uzasadnienie, do nauczyciela prowadzącego 
dane zajęcia edukacyjne, o podwyższenie oceny z tych zajęć, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania informacji 
o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych po spełnieniu następujących warunków:  

1) frekwencji na tych zajęciach na poziomie co najmniej 80%;  
2) terminowego przystępowania do prac pisemnych i wykonywania zadań domowych albo innych form podlegających 

ocenianiu;  
3) posiadania zeszytu przedmiotowego, materiałów i pomocy dydaktycznych. 

                                     
1 Podstawa prawna: Statut Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich w Krakowie, § 33 ust. 1 
2 Podstawa prawna: Statut Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich w Krakowie § 41 


