
W Y M A G A N I A      E D U K A C Y J  E     Z    M A T E M A T Y K I

dla Gimnazjum

Umiejętności      Ocena
matematyczne

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Wyrażanie się językiem 
matematycznym

posługuje się językiem 
matematycznym tylko w 
najprostszych sytuacjach

posługuje się językiem 
matematycznym 
z pomocą nauczyciela

posługuje się językiem 
matematycznym, może 
popełniać drobne błędy

posługuje się językiem 
matematycznym sprawnie 
i ze zrozumieniem

zawsze posługuje się 
językiem 
matematycznym

Znajomość teoretyczna 
materiału 
obowiązującego

zna prosty materiał 
podstawowy przerabiany 
na lekcjach

zna i rozumie podstawowy 
materiał przerabiany na 
lekcjach

zna, rozumie i stosuje 
podstawowy materiał 
z lekcji w sytuacjach 
typowych (potrafi 
częściowo przetwarzać)

zna, rozumie i stosuje 
materiał z lekcji 
w sytuacjach typowych 
i nietypowych

sam poszerza materiał 
przerabiany na lekcji

Umiejętność 
rozwiązywania zadań:
- łatwych i typowych

-trudnych i  
nietypowych

- rozwiązuje z pomocą 
nauczyciela

- stara się rozwiązywać 
samodzielnie

- rozwiązuje samodzielnie - znajduje różne sposoby 
rozwiązań

- umie dzielić zadania 
trudniejsze na części 
łatwiejsze

- nie potrafi  i  nie 
podejmuje żadnych prób

- potrzebuje dużej pomocy 
nauczyciela

- potrafi po udzieleniu 
wskazówek

- rozwiązuje samodzielnie - potrafi rozszerzyć na 
inne przypadki

Sprawność (szybkość) w 
rozwiązywaniu zadań:
- łatwych i typowych

-trudnych i  
nietypowych

- mała sprawność, 
powolne myślenie,

- sprawność przeciętna,
uczeń popełnia błędy

- wykonuje sprawnie, 
a drobne błędy potrafi sam 
znaleźć i poprawić

- wykonuje sprawnie 
i bezbłędnie

- wykonuje bardzo 
sprawnie i bezbłędnie

- bardzo wolno - wolno - sprawnie - bardzo sprawnie

Stosowanie usprawnień nie stosuje czasem stosuje w prostych 
przypadkach

często stosuje zawsze stosuje zawsze stosuje

Łączenie algebry 
z geometrią

czasem łączy w bardzo 
prostych przypadkach, lecz 
potrzebuje pomocy 
nauczyciela

potrafi przy dużej pomocy 
nauczyciela

potrafi, choć czasem 
potrzebuje wskazówek

nie sprawia mu to 
trudności

nie ma żadnych 
trudności



Umiejętność 
wyrażania językiem 
matematycznym tego,  
co się wykonuje 
i na odwrót

czasem potrafi, choć 
sprawia mu to wielką 
trudność

stara się, choć nie zawsze 
potrafi  i  nie zawsze 
rozumie

zdarza się, że popełnia 
błędy, ale je rozumie 
i potrafi poprawić

umie zawsze poprawnie umie zawsze poprawnie

Stosowanie wiadomości  
matematycznych w 
sytuacjach życiowych

uczeń ma duże trudności i 
potrzebuje pomocy 
nauczyciela

czasem ma trudności,
potrzebuje wskazówek

przeważnie potrafi wyrazić 
sytuację życiową 
matematycznie, a usterki 
sam poprawia

zawsze potrafi wyrazić 
matematycznie to, co jest 
opisane językiem 
potocznym w zadaniu

zawsze potrafi wyrazić 
matematycznie to, co 
jest opisane językiem 
potocznym w zadaniu

Wyobraźnia 
przestrzenna

ma trudności ze 
zrozumieniem sytuacji 
przestrzennej 
 (nawet w czasie pokazu)

rozumie sytuacje 
przestrzenne w trakcie 
pokazu (demonstracji)

rozumie sytuacje 
przestrzenne wcześniej 
obserwowane oraz 
zachowuje je w pamięci

rozumie sytuacje 
przestrzenne bez pokazu, 
tylko na podstawie 
objaśnienia słownego

rozumie sytuacje 
przestrzenne bez pokazu, 
tylko na podstawie 
objaśnienia słownego
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Matematyka 

 

1. Wprowadzenie 

    W procesie nauczania, zgodnie z podstawą programową i realizowanym w szkole programem  

nauczania  „Policzmy  to razem” w gimnazjum kl.II i III, sprawdzane są wszystkie formy działalności 

matematycznej ucznia służące realizacji celów : 

 

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji 

Uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa języka matematycznego do 

opisu rozumowania i uzyskanych wyników 

 

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji 

Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia 

matematyczne i operuje obiektami matematycznymi. 

 

III. Modelowanie matematyczne 

Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej sytuacji. 

 

IV. Użycie i tworzenie strategii 

Uczeń stosuje strategię jasno wynikająca z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu. 

 

V. Rozumowanie i argumentacja 

Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania. 

 

Szczegółowe cele edukacyjne z uwzględnieniem kategorii: 

▪ A - zapamiętanie wiadomości 

▪ B – rozumienie wiadomości 

▪ C – stosowania wiadomości w sytuacjach typowych 

▪ D - stosowania wiadomości w sytuacjach problemowych 

oraz poziomów wymagań: 

 K – konieczny- ocena: dopuszczający 

 P – podstawowy – ocena :dostateczny 

 R – rozszerzający – ocena: dobry 

 D – dopełniający – ocena: bardzo dobry 

 W – wykraczający – ocen: celujący 

podane są w planach wynikowych na stronie wydawnictwa 

 

 

 

 

Wykaz wymagań szczegółowych dla każdej klasy ze wskazaniem wymagań koniecznych(K), 

podstawowych(P), dopełniających(D), rozszerzających(R) i wykraczających(W) dostepny jest u 

nauczycieli matematyki oraz na stronie (plany wynikowe) 

http://www.nowaera.pl/oferta-edukacyjna/przed-reforma-2017/gimnazjum/matematyka/policzmy-to-razem 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

http://www.nowaera.pl/oferta-edukacyjna/przed-reforma-2017/gimnazjum/matematyka/policzmy-to-razem
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2. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów:  

▪ prace klasowe: co najmniej godzinne sprawdziany obejmujące większy zakres materiału 

      (najczęściej cały dział) zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej 

▪ kartkówki: 15-20 minutowe sprawdziany z materiału aktualnie opracowywanego i obejmujące nie 

więcej niż trzy tematy. Kartkówka nie musi być zapowiedziana. 

▪ odpowiedzi ustne  

▪ zadanie domowe 

▪ prace samodzielne długoterminowe: projekty, modele, plansze, referaty itp. 

▪ konkursy przedmiotowe 

▪ aktywność na lekcji i w pracach koła przedmiotowego 

 

Prace pisemne ( kartkówki i prace klasowe) oceniane są według następujących kryteriów: 

▪ poniżej 40% możliwych do zdobycia punktów – niedostateczny 

▪ co najmniej 40% możliwych do zdobycia punktów - dopuszczający 

▪ co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów – dostateczny 

▪ co najmniej 75% możliwych do zdobycia punktów – dobry 

▪ co najmniej 90 % możliwych do zdobycia punktów - bardzo dobry 

▪ co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów i rozwiązanie zadania dodatkowego – celujący 

 

Dopuszcza się stosowanie ocen ze znakami „+” oraz „ -”. 

 

 

3. Zasady sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

▪ w każdej klasie odbędą się w ciągu semestru co najmniej dwie prace klasowe 

▪ obowiązkiem ucznia jest uczestniczenie w zajęciach, a w przypadku nieobecności w dniu pisania 

pracy klasowej napisanie jej w terminie uzgodnionym z nauczycielem nie później niż 2 tygodnie od 

daty pisania pracy 

▪ jeżeli uczeń nie podda się tej procedurze , to nauczyciel ma prawo sprawdzić jego wiedzę (z 

zakresu materiału pracy klasowej) w wybranym przez siebie terminie 

▪ w przypadku nieobecności ucznia na kartkówce lub pracy klasowej w dzienniku w miejscu 

przeznaczonym na ocenę wpisuje się „0” i wpis ten jest uwzględniany przy wystawianiu oceny 

semestralnej i rocznej  

▪ aktywność na lekcji oraz inne formy np. zadanie domowe, prace dodatkowe mogą być oceniane 

tylko przy użyciu znaków : „+” oraz „ -”. Przy czym 3 znaki „+” zamieniane są na ocenę : bardzo 

dobry, a trzy znaki „-” na ocenę : niedostateczny 

 

4. Zasady ustalania ocen semestralnych i końcoworocznych: 

▪ przy ustalaniu oceny końcoworocznej bierze się pod uwagę wszystkie oceny jakie uczeń otrzymał 

w czasie trwania całego  roku szkolnego 

▪ ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych 

▪ decydujący wpływ ma ocena z prac klasowych i systematyczność pracy 

▪ oceny dopuszczającej nie może otrzymać uczeń, który w czasie roku szkolnego nie otrzymał ani 

jednej  pozytywnej oceny z prac klasowych 

 

5. Tryb podwyższania oceny: 

   Ustalona ocena semestralna lub końcoworoczna może być podwyższona : 

▪ o 1 stopień: w przypadku udziału w konkursie o zasięgu co najmniej rejonowym i osiągnięciu 

wyników co najmniej przeciętnych 

▪ o 2 stopnie : w przypadku osiągnięcia sukcesów (tytuł finalisty lub laureata)w etapie wojewódzkim 

konkursu  

▪ uczestnicy etapu centralnego olimpiady matematycznej otrzymują ocenę celującą 

▪ inne przypadki podwyższania oceny są opisane w dokumencie:  
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 WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH 

 

1.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować (na piśmie) do nauczycieli 

matematyki o podwyższenie oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 

2 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych. Wniosek składa się u nauczyciela matematyki lub w sekretariacie szkoły.  

2.   Z wnioskiem o podwyższenie oceny mogą wystąpić rodzice ( prawni opiekunowie) lub uczeń, jeśli 

uczeń spełnia warunki:  

a)   był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

b)   pracował systematycznie przez cały rok szkolny, 

c)   nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach matematyki 

d)  z prac pisemnych, otrzymał ilość punktów zbliżoną do wymaganej na wyższą ocenę. (dopuszczalna 

różnica 1÷2 punktów), 

e)  brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach z matematyki (dotyczy 

wnioskowania o ocenę najwyższą), 

f) zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż przewidziana przez 

nauczyciela. 

Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.  

3.   Wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez 

uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

4.  We wniosku rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega. Przy czym uczeń 

może ubiegać się o podwyższenie oceny klasyfikacyjnej tylko o jeden stopień. 

 

 

 


