
Zasady pracy na lekcji matematyki 

 Uczeń powinien mieć na każdej lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy, zeszyt 

ćwiczeń, przybory matematyczne. 

 Ocenie podlegać będzie: 

 aktywność i praca na lekcjach (za 3 „+” ocena bardzo dobra), 

 sprawdziany i kartkówki, 

 systematyczność pracy w domu (wybrane zadania domowe), 

 zadania dodatkowe i osiągnięcia w konkursach matematycznych. 

 Uczeń swoją wiedzę będzie prezentował: 

 pisemnie – w semestrze napisze co najmniej 2 sprawdziany, które będą 

zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem oraz nie mniej niż 4 

kartkówki (obejmujące materiał przerobiony na trzech poprzednich 

lekcjach), które nie muszą być zapowiedziane wcześniej, 

 ustnie – uczeń będzie rozwiązywał zadania przy tablicy, przedstawiał 

wyniki pracy wykonanej na lekcji lub w domu. 

 Jeśli ze sprawdzianu uczeń otrzymał ocenę niedostateczną, musi go poprawić w 

ustalonym terminie przez nauczyciela. Uczeń ma możliwość poprawy oceny 

niedostatecznej i dopuszczającej. Poprawiać ocenę można tylko raz i wtedy 

obydwie oceny figurują w dzienniku. 

 Nie można poprawiać ocen z odpowiedzi ustnych, kartkówek, zadań domowych. 

 Jeśli uczeń nie pisał sprawdzianu z przyczyn losowych, musi go napisać w ciągu 

dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Jeśli opuścił sprawdzian z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, powinien pisać go na najbliższej lekcji. 

 Każdy uczeń w ciągu semestru może być dwa razy nieprzygotowany do lekcji bez 

żadnych konsekwencji lecz musi to zgłosić na początku lekcji, w przeciwnym 

razie uczeń otrzyma ocenę niedostateczną. 

Nieprzygotowanie do lekcji to: brak zadania domowego lub nieprzygotowanie do 

zajęć z materiału z trzech ostatnich lekcji lub brak przyrządów geometrycznych. 

 Jeśli uczeń w ciągu semestru wykorzystał już dwukrotne nieprzygotowanie do 

lekcji i zdarzyły się kolejne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 Zadanie domowe, które uczeń zapomniał odrobić, ma obowiązek wykonać na 

następną lekcję i pokazać nauczycielowi. 

 System oceniania: wszystkie zadania na sprawdzianach i kartkówkach są 

punktowane i w zależności od zdobytej liczby punktów uczeń otrzymuje ocenę 

zgodnie z następującymi zasadami: 

         100% - 98% punktów  – celujący 

   97% – 91% punktów    – bardzo dobry 

         90% – 71% punktów     – dobry 

        70% – 51% punktów     – dostateczny 

         50% – 38% punktów     – dopuszczający 

         37% punktów i mniej   – niedostateczny 

Jeśli ocena niedostateczna została uzyskana w wyniku niesamodzielnej pracy, uczeń nie 

ma prawa jej poprawić. 
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