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ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

Z MATEMATYKI 
 

1. Przyjmuje się wszystkie prawa i obowiązki ucznia wynikające ze statutu 

szkoły. Ocena śródroczna i roczna ustalona jest w oparciu o przyjęte kryteria 

ocen w WZO. 

2. Uczeń może przed lekcją zgłosić nieprzygotowanie. 

 W klasach o poziomie podstawowym 2 np w semestrze 

 W klasach o poziomie rozszerzonym 3 np w semestrze 

3. Ocena semestralna i końcoworoczna ustalana jest w oparciu o wszystkie 

oceny uzyskane przez ucznia z : prac pisemnych, kartkówek, aktywności, 

pracy domowej, odpowiedzi ustnej ucznia jako średnia ważona. 

 waga równa 1 odnosi się do oceny otrzymanej z aktywności lub 

odpowiedzi ustnej 

 waga równa 2 odnosi się do oceny  z kartkówki (sprawdzany materiał 

dotyczy trzech ostatnich zajęć lekcyjnych), 

 waga równa 3 odnosi się do oceny z pracy klasowej lub jej poprawy 

 waga równa 3 dotyczy również sprawdzianów pisanych poza szkołą 

w trybie on-line na podstawie pazdro.net 

 waga innych sprawdzianów pisanych on-line przyznawana jest według 

uznania nauczyciela z uwzględnieniem stopnia trudności oraz 

możliwości wykorzystania przez uczniów zasobów internetowych 

w trakcie ich rozwiązywania. 
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4. Skala ocen z prac klasowych, ocen śródrocznych i końcowo-rocznych: 

Skala ocen z prac klasowych: 

Przedział 

procentowy 

ocena 

0%-29% 1 

30%-42% 2 

43%-46% 2+ 

47%-49% -3 

50%-67% 3 

68%-71% 3+ 

72%-74% -4 

75%-82% 4 

83%-86% 4+ 

87%-89% -5 

90%-94% 5 

95%-97% 5+ 

98%-100% 6 

Ocena końcowa: 

Przedział procentowy Ocena 

96%-100% cel 

85%-95,9% bdb 

70%-84,9% db 

50%-69,9% dst 

30%-49,9% dop 

0%-29,9% ndst 

5. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub był 

nieobecny ma obowiązek poprawiać pracę pisemną z danego działu 

matematyki w terminie wyznaczonym przez nauczyciela w porozumieniu 

z zainteresowanymi uczniami. Uczeń ma jeden termin sprawdzianu 

poprawkowego, nie później niż 2 tygodnie po terminie wyznaczonej pracy. 

Obie oceny są wpisane do dziennika. 

Uczniowie, którzy byli nieobecni na pracy klasowej, których nieobecność 

spowodowana jest co najmniej 2-tygodniową chorobą termin ustalają 

indywidualnie z  nauczycielem. 

średnia od... do ocena 

0 – 1,74 niedostateczny 

1,75 -2,74 dopuszczający 

2,75 – 3,74 dostateczny 

3,75 – 4,74 dobry 

4,75 – 5,49 bardzo dobry 

5,5 - 6 celujący 
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6. Wszystkich licealistów IV LO obowiązuje zakaz używania na sprawdzianach 

z matematyki telefonów komórkowych (telefon na lekcji ma być schowany 

i nie może leżeć na ławce). 

Jeśli do takiej sytuacji dojdzie, to uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z: 

a. Wagą równa 2- kartkówka 
b. Wagą równa 3 – praca klasowa lub poprawkowa praca klasowa 

7. Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym Oficyny 
Edukacyjnej Pazdro 
Program po szkole podstawowej: 

 zakres podstawowy klasa I - Numer ewidencyjny w wykazie 
MEN: 972/1/2019 

 zakres rozszerzony klasa I - Numer Ewidencyjny w wykazie 
MEN: 979/1/2019 

 zakres podstawowy klasa II -  Numer Ewidencyjny w wykazie 
MEN: 972/2/2020 

 zakres rozszerzony klasa II - Numer Ewidencyjny w wykazie 
MEN: 979/2/2020   

 zakres podstawowy klasa III -  Numer Ewidencyjny w wykazie 
MEN: 972/3/2021 

 zakres rozszerzony klasa III - Numer Ewidencyjny w wykazie 
MEN: 979/3/2021 

 zakres podstawowy klasa IV -  Numer ewidencyjny w wykazie MEiN: 
972/4/2022. 

 zakres rozszerzony klasa IV – Numer ewidencyjny w wykazie MEiN: 
979/4/2022. 

 


