
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

Przedmiotowy System Oceniania 
z matematyki

I. Postanowienia wstępne

1. Przedmiotowy System Oceniania jest dokumentem określającym szczegółowo kwestie 
oceniania z poszczególnych przedmiotów.

2. Kwestie nie poruszone w Przedmiotowym Systemie Oceniania reguluje Statut                   
II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie.

II. Wymagania edukacyjne

1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych 
wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej, nie potrafi wykonać 
najprostszych ćwiczeń i zadań, mimo pomocy nauczyciela, nie radzi sobie ze 
zrozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów i twierdzeń, popełnia rażące błędy 
rachunkowe, nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia 
braków w wiadomościach i umiejętnościach.

2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 
przewidziane podstawą programową z nielicznymi brakami, samodzielnie lub                   
z pomocą nauczyciela rozwiązuje zdania o niewielkim stopniu trudności, zna i rozumie 
najprostsze pojęcia i algorytmy, wykonuje proste obliczenia i przekształcenia 
matematyczne.

3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę 
dopuszczającą, a ponadto opanował wiadomości i umiejętności przewidziane 
podstawą programową, zna i rozumie podstawowe pojęcia i algorytmy, stosuje 
poznane wzory i twierdzenia w rozwiązywaniu typowych zadań, wykonuje proste 
obliczenia i przekształcenia matematyczne.

4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dostateczną,                
a ponadto opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową 
oraz wybrane elementy programu nauczania, samodzielnie rozwiązuje typowe 
zadania, wykazuje się znajomością i zrozumieniem poznanych pojęć, twierdzeń, 
algorytmów, posługuje się językiem matematycznym, ewentualnie z nielicznymi 
usterkami, sprawnie przeprowadza obliczenia i przekształcenia matematyczne, 
dowodzi wybrane twierdzenia.

5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dobrą,               
a ponadto opanował pełny zakres wiadomości przewidzianych programem nauczania, 
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samodzielnie rozwiązuje zadania, wykazuje się znajomością definicji i twierdzeń oraz 
umie je zastosować w zadaniach, posługuje się poprawnym językiem matematycznym, 
dowodzi twierdzenia, samodzielnie zdobywa wiedzę.

6. Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą,          
a ponadto posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza obowiązujący program 
nauczania, twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, uczestniczy                 
w zajęciach pozalekcyjnych, pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania, 
bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach.

III. Ocenianie

1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela              
o zakresie wymagań z matematyki, obowiązującym w danym roku (zakres wiadomości 
i umiejętności, które trzeba mieć opanowane na koniec roku szkolnego) oraz                    
o sposobie i zasadach oceniania z danego przedmiotu. 

2. Na ocenę przedmiotową nie wpływa zachowanie ucznia, jego poglądy i przekonania. 
3. Na ocenę przedmiotową nie wpływa zachowanie ucznia, jego poglądy i przekonania. 
4. Nieobecność ucznia na lekcji zobowiązuje go do uzupełnienia materiału we własnym 

zakresie. 
5. Na każdej lekcji nauczyciel ma prawo sprawdzenia i ocenienia zadania domowego. 

6. Ocenie podlegają: 
a. prace klasowe, które są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 
b. kartkówki, które są zapowiadane i obejmują 3 ostatnie lekcje lub zadania domowe, 
c. odpowiedzi ustne, 
d. prace domowe, 
e. matury próbne, 
f. udział w konkursach (miejsce punktowane), 

g. aktywność, 
h. wykonywanie ćwiczeń, 
i. brak pracy na zajęciach. 
7. Uczeń jest zobowiązany przygotować się do lekcji z trzech ostatnich tematów. 
8. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe i zapowiadane z co najmniej tygodniowym  

wyprzedzeniem. Do sprawdzianu podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności          
i wiadomości. 

9. Każdy sprawdzian pisemny napisany na ocenę niedostateczną uczeń ma prawo 
poprawić w terminie ustalonym przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni. 

10. Przy poprawianiu sprawdzianów pisemnych i pisaniu ich w drugim terminie kryteria  
oceniania nie zmieniają się. 
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11. Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, sprawdzianów, kartkówek i innych 

form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi 
podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej. 

12. Poprawa kartkówek zależy od indywidualnego podejścia nauczyciela. 
13. Uczeń, który był nieobecny na kartkówce, zalicza ją w terminie ustalonym                        

z nauczycielem. 
14. Uczeń jest zobowiązany przystępować do próbnych egzaminów maturalnych 

przeprowadzanych w czasie trwania nauki w liceum. Nieobecność na próbnym 
egzaminie maturalnym skutkuje oceną niedostateczną (usprawiedliwiona jest 
nieobecność na podstawie zaświadczenia lekarskiego). 

15. Na koniec semestru i roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów 
zaliczeniowych. 

16. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną w I semestrze, ma obowiązek                       
w przeciągu 14 dni roboczych zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia terminu                 
i formy zaliczenia semestru. Zakres materiału realizowany w I semestrze uczeń ma 
zaliczyć do końca marca. 

IV. Liczba i rodzaj obowiązkowych form oceniania 

1. Minimalna liczba ocen w semestrze określona jest w Statucie Szkoły. 
2. Ustala się minimalną liczbę pisemnych prac kontrolnych w ciągu semestru: 
a. minimum jedna pisemna praca kontrolna (kartkówka lub sprawdzian do wyboru przez 

nauczyciela), 
b. minimum jedna praca własna ucznia w formie ustalonej przez nauczyciela. 

V. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej (rocznej) oceny 
klasyfikacyjnej 

1. Propozycja śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej jest zgodna ze średnią ważoną 
ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu semestru (roku szkolnego). 

2. W wyjątkowych przypadkach uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę 
klasyfikacyjną, jeżeli do jej uzyskania brakuje jednej dziesiątej części danej oceny. Nie 
dotyczy to oceny dopuszczającej. 

3. Warunki i tryb uzyskania oceny ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne. 

4. Nauczyciel rozpatruje sprawę każdego ucznia indywidualnie, biorąc pod uwagę 
frekwencję i aktywność na zajęciach, zaliczenie obowiązkowych form sprawdzania 
wiedzy oraz udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

VI. Tryb zgłaszania nieprzygotowania do lekcji 
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1. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza przed rozpoczęciem lekcji lub w trakcie 
sprawdzania listy obecności, zapisując swój numer z dziennika na tablicy. 
Nieprzygotowanie do lekcji nauczyciel zaznacza w dzienniku. 

2. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z pisania zapowiedzianych prac kontrolnych. 
3. Liczba nieprzygotowań jaka przysługuje uczniowi jest określona w Statucie Szkoły. 
4. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 

VII. Ocena aktywności na lekcji 

1. Aktywność na lekcji może być nagrodzona oceną cząstkową lub znakiem plus. 
Uzyskanie pięciu plusów skutkuje wpisaniem oceny bardzo dobrej.  

2. O formie wyboru oceniania aktywności decyduje nauczyciel przedmiotu, informując            
o tym uczniów na początku roku szkolnego.

�4


