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ZASADY OCENIANIA Z LABORATORIUM MATEMATYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. JANA MATEJKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 
 

 

 

 Zasady oceniania z matematyki informują o formach oceniania, wymaganiach w stosunku 

do ucznia oraz jego prawach i obowiązkach. Są zgodne z podstawą programową, statutem 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich. 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

Głównym kryterium oceniania są umiejętności ucznia oraz zaangażowanie ucznia w proces 

nauczania – uczenia się, jego aktywność, rozwiązywanie problemów i przejawianie 

zainteresowania poruszanymi tematami. W dalszej kolejności ocenie podlega zasób wiedzy.  

 

1. Ustala się następujące formy sprawdzania wiedzy ucznia: 

a) wypowiedź ustna – ma formę omówienia opracowanego na lekcjach zagadnienia lub  

ćwiczenia  

b) projekty i ćwiczenia wykonane w trakcie jednej lekcji – proste projekty i ćwiczenia, 

w tym badania matematyczne, wyszukiwanie i opracowanie informacji 

c) projekty i ćwiczenia długoterminowe – prace wymagające zaplanowania i podziału 

pracy na mniejsze części, przeprowadzenia badań, dokonania ich analizy 

i zaprezentowanie wyników. W ocenie brane są pod uwagę zgodność pracy z tematem, 

zaangażowanie w wykonanie badań, poprawność wykorzystanych pojęć 

matematycznych, trafność doboru środków przy prezentacji projektu, pomysłowość, 

prezentacja projektu na forum klasy 

d) aktywność na zajęciach – udział w dyskusji, wyrażanie opinii, pracę w grupach 

e) dodatkowe formy aktywności ucznia – przygotowanie prezentacji lub referatu, 

przeprowadzenie ćwiczenia dla innych uczniów. 

2. Oceny cząstkowe wyrażane są w skali od 1 do 6. Mogą być z „plusem” lub „minusem”. 

Ocena posiada ustną informację zwrotną udzieloną przez nauczyciela, która wskazuje 

mocne i słabe strony pracy lub wypowiedzi. 

3. Uczeń ma prawo poprawiać ocenę z projektu i ćwiczenia wykonując projekt lub ćwiczenie 

o podobnej skali trudności. Ocena jest wpisywana do dziennika.  

4. Uczeń za aktywność na lekcji może uzyskać plusy "+", które zapisywane są przez 

nauczyciela. 

Uczeń może zamienić otrzymane plusy na ocenę, według schematu: dwa plusy = 2, trzy 

plusy = 3, cztery plusy = 4, pięć plusów = 5. Innych zamian nie stosuje się. 

5. Podczas pracy zdalnej projekty i ćwiczenia będą wysyłane za pośrednictwem szkolnej 

platformy edukacyjnej, szkolnej platformy teams lub szkolnego maila – sposób zostanie 

uzgodniony z nauczycielem. 
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II. Zasady wystawiania oceny przy poszczególnych formach oceniania wiedzy 

ucznia. 

 

Ocena okresowa i końcoworoczna wystawiana jest za pomocą średniej ważonej wg 

następującej skali 

 

Forma Waga 

Projekt i ćwiczenie długoterminowe 8 

Projekt i ćwiczenie wykonane w trakcie 

jednej lekcji 
6 

Wypowiedź ustna 

Dodatkowe formy aktywności ucznia 
4 

Aktywność na zajęciach 2 

 

 

III. Zasady okresowego podsumowywania osiągnięć edukacyjnych ucznia 

i ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

1. Klasyfikacyjna ocena śródroczna stanowi średnią ważoną ocen cząstkowych uzyskanych 

w I okresie. 

2. Klasyfikacyjna ocena roczna stanowi średnią ważoną ocen cząstkowych uzyskanych w I 

i II okresie.  

3. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej za pierwszy okres uczeń może poprawić 

wskazane przez nauczyciela treści w nieprzekraczalnym terminie ustalonym przez 

nauczyciela. 

4. Zagrożenie oceną na stopień niedostateczny wystawiane jest, gdy średnia ważona z ocen 

jest niższa niż 2,0. 

5. Zależność klasyfikacyjnej oceny śródrocznej i rocznej od średniej ważonej wskazuje 

następująca tabela: 

 

Średnia 1 ≤ 𝑆 < 1,75 1,75 ≤ 𝑆 < 2,6 2,6 ≤ 𝑆 < 3,6 3,6 ≤ 𝑆 < 4,6 4,6 ≤ 𝑆 < 5,4 5,4 ≤ 𝑆 

Ocena 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

IV. Ogólne kryteria ocen z laboratorium matematycznego. 

1.  Ocena celująca 

Uczeń: 

 przedstawia własne koncepcje rozwiązania zadań; 

 systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się tym z grupą; 

 posługuje się poprawnym językiem matematycznym; 

 odnajduje analogie rozwiązywanych problemów; 
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 wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień 

 posiada umiejętność analizy struktury logicznej podanej definicji; 

 umie stawiać hipotezy i uogólnienia; 

 potrafi rozwiązywać zadania różnymi sposobami; 

 samodzielnie zdobywa wiedzę; 

 przeprowadza rozmaite rozumowania dedukcyjne; 

 opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie. 

2. Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

 samodzielnie rozwiązywać zadania; 

 wykazuje się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania 

w zadaniach; 

 posługuje się poprawnym językiem matematycznym; 

 samodzielnie zdobywa wiedzę; 

 przeprowadza rozmaite rozumowania dedukcyjne; 

 sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji;  

 samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela;  

 jest aktywny na lekcjach; 

 opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie. 

3. Ocena dobra 

Uczeń: 

 samodzielnie rozwiązywać typowe zadania; 

 wykazuje się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i twierdzeń oraz 

algorytmów; 

 posługuje się językiem matematycznym, który może, zawierać jedynie nieliczne błędy 

i potknięcia; 

 sprawnie liczy; 

 przeprowadza proste rozumowania dedukcyjne; 

 samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji;  

 poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych; 

 jest aktywny w czasie lekcji; 

 opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie. 

4. Ocena dostateczna 

Uczeń: 

 wykazuje się znajomością i rozumieniem podstawowy pojęć i algorytmów; 

 stosuje poznanych wzorów i twierdzeń w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań; 

 wykonuje proste obliczenia i przekształcenia matematyczne; 

 pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji; 

 przejawia przeciętną aktywność; 

 opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w programie. 

5. Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia i zadania o niewielkim 

stopniu trudności; 

 wykazuje się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć oraz algorytmów; 
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 opanował podstawowe wiadomości i elementarne umiejętności przewidziane 

w programie. 

6. Ocena niedostateczna 

Ocenę otrzymuje uczeń, który oraz 

 nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów i twierdzeń; 

 popełnia rażące błędy w rachunkach; 

 nie potrafi (nawet z pomocą nauczyciela, który między innymi zadaje pytania 

pomocnicze) wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań; 

 nie wykazuje chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej 

wiedzy i umiejętności; 

 nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z  programu. 

 


