
 

     Wymagania  edukacyjne z matematyki 
                                   w Zespole Szkół Ogólnokształcącym nr 2 w Kwidzynie 

(obowiązuje od roku szkolnego 2022/2023) 
 
Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa Statut Szkoły  
 

I. CELE OCENY  
1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz jego postępach w tym 

zakresie.  
2. Pomoc w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie ucznia do dalszej 

pracy. 
3. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielowi informacji o postępach, 

trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach  ucznia.  
4. Dostarczenie uczniowi informacji o skuteczności wybranych metod uczenia się.  
5. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -

wychowawczej.  
 

II. ZASADY OGÓLNE  
1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne.  
2. Prace pisemne, z wyłączeniem kartkówek są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił pracę pisemną  

z przyczyn losowych (usprawiedliwiona nieobecność w szkole), powinien napisać go w 
terminie wyznaczonym przez nauczyciela (nie później jednak niż w ciągu 4 tygodni od dnia 
powrotu do szkoły).  

3. Prace pisemne są zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  
4. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w semestrze (nie dotyczy prac 

pisemnych). Zgłoszenie nieprzygotowania powinno nastąpić przed rozpoczęciem lekcji. 
Kolejne nieprzygotowanie do lekcji skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej. Brak zeszytu 
oraz podręcznika i zbioru zadań jest równoznaczne z nieprzygotowaniem ucznia do lekcji. 

5. Brak pracy domowej lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł  
w czasie prac pisemnych, oddawanie do oceny prac nie napisanych samodzielnie skutkuje 
uzyskaniem oceny niedostatecznej.  

6. Termin podania wyników prac pisemnych nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu 
jego przeprowadzenia (może być przedłużony do czterech tygodni w przypadku testów 
semestralnych, rocznych , testów rozdziałowych).  

7. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Zeszyt powinien być 
prowadzony systematycznie. Uczeń, w przypadku nieobecności w szkole powinien zeszyt 
uzupełnić.  

III. NARZĘDZIA I FORMY POMIARU  
1. RODZAJE PRAC PISEMNYCH: 

• Praca klasowa - praca pisemna, obejmująca wiadomości z więcej niż trzech jednostek 
tematycznych, trwająca powyżej 30 do 90 minut; 

• Test rozdziałowy, semestralny i roczny  - prace pisemne, trwające powyżej 60 do 170 minut 
(zakres podstawowy) lub do 180 minut (zakres rozszerzony);  

• Sprawdzian - praca pisemna, obejmująca wiadomości z trzech jednostek tematycznych lub 
mniej, trwająca od 10 do 30 minut; 

• Kartkówka - niezapowiedziana krótka forma pisemna, obejmująca wiadomości z trzech 
jednostek tematycznych lub mniej, trwająca od 5 do 20 minu t. 

Prace pisemne (z wyłączeniem kartkówek) zapowiedziane są z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem. Wszystkie prace pisemne (z wyłączeniem kartkówek)  są obowiązkowe. W 
przypadku usprawiedliwionej nieobecności w wyznaczonym terminie dla całej klasy, uczeń  powinien 
napisać zaległą pracę na następnej lekcji, (jeśli czas nieobecności był krótszy niż tydzień) lub w ciągu 
czterech tygodni od powrotu do szkoły (po nieobecności dłuższej niż tydzień). Ocenione prace 
pisemne przedstawiane są uczniowi do wglądu podczas lekcji w terminie maksymalnie 3 tygodni. 
Przy udostępnianiu prac uwzględnia się regulacje zawarte w ustawie o prawie autorskim, ze 
szczególnym uwzględnieniem bezwarunkowego zakazu publikacji w  mediach 
elektronicznych lub tradycyjnych bez zgody autora zadań, arkuszy bądź testów. 
 
 

2. INNE FORMY POMIARU: 
 



• Praca na lekcji, praca w grupie 

• Praca domowa - praca wykonywana w domu w zeszycie przedmiotowym. Na ocenę ma 
wpływ zawartość merytoryczna, staranność, sposób rozwiązania. Brak pracy domowej lub 
praca domowa niesamodzielna (odpisana) jest równoważna z oceną niedostateczną. Uczeń 
może otrzymać ocenę, w tym najwyższą za zadania dla chętnych o podwyższonym stopniu 
trudności, lub symbol ustalony przez nauczyciela np. „+” ; „-” .  

• Aktywność - udział w lekcji, przygotowanie dodatkowych materiałów, praca w grupie, 
praca na lekcji. Uczeń może otrzymać ocenę lub symbol ustalony przez nauczyciela np. „+”. 
Bierność ucznia, nie uczestniczenie w pracy grupy oraz uniemożliwianie pracy na lekcji może 
skutkować oceną niedostateczną lub symbolem ustalonym przez nauczyciela np. „ -”;  

• Odpowiedź ustna - uczeń może być bez zapowiedzi wezwany do odpowiedzi obejmującej 
trzy ostatnie jednostki tematyczne; Ocenie podlega język matematyczny, umiejętność 
wnioskowania, uogólniania, uzasadniania, analizowania tematu czy zadania, zawartość 
rzeczowa, formułowanie spostrzeżeń, wyrażania sądów, trafność doboru metod rozwiązania 
danego zagadnienia. 

• Konkursy przedmiotowe - jako aktywność poza lekcjami. Udział w konkursach 
przedmiotowych, olimpiadach: – awans do kolejnego etapu, uzyskany tytuł finalisty lub 
laureata - ocena cząstkowa co najmniej bardzo dobra (w zależności od rangi konkursu); Uczeń 
może otrzymać ocenę za sam udział w konkursie.  

• Projekty 
 

Prace pisemne oceniane są według skali: 
Prace pisemne obejmujące więcej niż trzy jednostki 
tematyczne (prace klasowe, testy rozdziałowe, testy 

semestralne i roczne, egzaminy poprawkowe i 
klasyfikacyjne oraz inne prace pisemne trwające 

dłużej niż 30 minut) *): 

Pozostałe prace pisemne obejmujące trzy jednostki 
tematyczne lub mniej (sprawdziany, kartkówki oraz 
inne prace pisemne, trwające 30 minut lub mniej) 

95% - 100% celujący  

85% - 94% bardzo dobry  
70% - 84% dobry 
55% - 69% dostateczny 
40% - 54% dopuszczający 
0%   - 39% niedostateczny 

*) wg Ujednoliconych kryteriów oceniania  

w II LO i SLO      2019/2020 

Możliwe do uzyskania oceny: 
Od 0% do 50% punktów+1pkt - ocena 
niedostateczna, do maksymalnie oceny bardzo 
dobrej;  
punkty rozłożone równomiernie w zależności  
od maksymalnej liczby punktów możliwych  
do uzyskania. 
 

 
IV. WARUNKI  POPRAWIANIA OCEN 

1) Wszelkie próby ściągania lub podpowiadania na pisemnej  lub innej formie 
sprawdzenia wiadomości są równoznaczne z oceną niedostateczną; 

2) Próba użycia urządzeń telekomunikacyjnych  podczas pracy pisemnej lub 
odpowiedzi ustnej skutkuje jej przerwaniem  i otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

3) Poprawa prac klasowych i sprawdzianów nie jest obowiązkowa. Uczeń może 
jednak poprawić je  w terminie wyznaczonym przez nauczyciela: 

a)  przy poprawianiu prac pisemnej zmienia się ranga oceny; 
b) uczeń może poprawić każdą oceną nie tylko niedostateczną;  
c) poprawę każdej pracy pisemnej można pisać tylko raz; 
d) prace pisane niesamodzielnie nie podlegają poprawie; 
e) uczeń nie ma możliwości poprawiania prac na tydzień przed 

klasyfikacją. 
4) Pozostałe formy sprawdzenia wiadomości np. kartkówki, odpowiedzi ustne, prace 

domowe nie podlegają poprawie.  
5) W przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianej pracy pisemnej, w miejsce 

oceny stawia się „0” , które jest wliczane do średniej ważonej. W dzienniku 
natomiast widnieje „-”. Znak ten zostaje usunięty i zastąpiony oceną uzyskaną 
przez ucznia z pracy napisanej w innym, uzgodnionym z nauczycielem, terminie.  

6) Wszystkie prace pisemne  nauczyciel przechowuje przez okres jednego roku  
 
 
V. USTALANIE OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWEJ  



1. Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcowej nauczyciel bierze pod uwagę oceny cząs tkowe 
ucznia (w skali 1-6), według następującej listy uwzględniającej rangi (wagi) poszczególnych 
form pomiaru:  

Forma pomiaru Waga oceny Waga poprawy uwagi 
konkursy przedmiotowe, olimpiady 6 -  
prace klasowe, testy rozdziałowe, 
testy semestralne i roczne 

5 4 
 

sprawdzian 4 3  
kartkówka 3 -  
projekt 2 -  

praca na lekcji, praca domowa,  
praca w grupie 

                
                1 
                

- 
 

Odpowiedź ustna                 2   

Aktywność na lekcji                  2   
 
2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są wystawiane na podstawie średniej ważonej, 

obliczanej automatycznie w dzienniku elektronicznym według zasad określonych  
w Ujednoliconych kryteriach oceniania w II LO i SLO 2019/2020  

 
Średnia ważona Ocena śródroczna/końcoworoczna 
5,51 - 6,0 celujący 
4,51 - 5,5 bardzo dobry 
3,51 - 4,5 dobry 
2,51 - 3,5 dostateczny 
1,74 - 2,5 dopuszczający 
poniżej 1,74 niedostateczny 

 

VI.DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNCYCH DO INDYWIDUALNYCH 

POTRZEB UCZNIA  

          W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia. Nauczyciel na 
podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dostosowuje wymagania 
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzone zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom. 
 

VII. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW.  
1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani o wymaganiach edukacyjnych 

wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów.  

2. Na początku roku szkolnego rodzice zostają poinformowani o sposobach sprawdzania 
osiągnięć  i wymaganiach edukacyjnych  uczniów.   

3. Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć, za co i jaką ocenę otrzymał.  
4. Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań ogólnych, a także  

w czasie konsultacji indywidualnych oraz są zapoznawani z ocenami cząstkowymi. 
Informacja  
na bieżąco o ocenach jest dostępna w dzienniku elektronicznym.  

 
 
 
 
 
 
 

VIII. WYMAGANIA edukacyjne na poszczególne oceny  z matematyki 
 
Ocena celująca (obejmuje też wymagania na niższe stopnie)  
Uczeń:  
- uczeń wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania  



- potrafi rozwiązywać zadania w sposób niestereotypowy  
- korzysta z różnych źródeł informacji  
- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim  
Ocena bardzo dobra (obejmuje też wymagania na niższe stopnie)  
Uczeń:  
- potrafi wnioskować, uogólniać, klasyfikować  
- samodzielnie rozwiązuje nietypowe zadania praktyczne i problemowe  
- sprawnie posługuje się językiem matematycznym  
Ocena dobra (obejmuje też wymagania na niższe stopnie)  
Uczeń:  
- formułuje i zapisuje definicje z użyciem symboli matematycznych  
- formułuje podstawowe twierdzenia  
- samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne i typowe zadania problemowe  
- interpretuje informacje na podstawie diagramów, tabel, wykresów  
- potrafi przeprowadzić proste wnioskowania  
Ocena dostateczna (obejmuje też wymagania na niższy stopień)  
Uczeń:  
- stosuje podstawowe zależności w rozwiązywaniu zadań  
- odczytuje definicje i twierdzenia zapisane za pomocą symboli matematycznych  
- stosuje podstawowe algorytmy w typowych zadaniach  
- rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności  
Ocena dopuszczająca  
Uczeń:  
- zna nazwy podstawowych pojęć, zależności wraz z podaniem przykładów dla tych pojęć  
- zna symbole matematyczne  
- intuicyjnie rozumie pojęcia i twierdzenia  
- zna zasady stosowania podstawowych algorytmów  
- stosuje podstawowe algorytmy z pomocą nauczyciela  
- odczytuje dane z prostych diagramów, tabel  
Ocena niedostateczna  
Uczeń:  
- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania  
- nie radzi sobie z najprostszymi pojęciami i terminami  
- nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań  
- nie wykazuje chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy  
i umiejętności  

 

IX. Zasady oceniania podczas nauczania na odległość 

                                                  PODSTAW PRAWNA  
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 20 MARCA 2020 R. 
W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ W OKRESIE CZASOWEGO 
OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 
ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM 
                                                     COVID-19. 
W razie wprowadzenia trybu zdalnego nauczania obowiązują dodatkowo zasady : 

1) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter 
przejściowy.  

2)  Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza 
się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania 
postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji 
zajęć jest niemożliwa do kontynuowania. 

3)  Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w 
aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.  

4)  Jeśli uczeń nie ma dostępu do Internetu, jego rodzic informuje o tym wychowawcę, 
który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi potrzebnych materiałów 
lub ewentualnie  zostaje mu  udostępniony sprzęt na czas trwania nauki zdalnej  

5) Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać zadania wskazane przez 
nauczyciela i przesłać je nauczycielowi za pośrednictwem aplikacji TEAMS w 
wyznaczonym terminie  

6) Kopiowanie przez ucznia prac innych osób i przesyłanie ich nauczycielowi jako 
własnych skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy . 



7) Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie , traktowane 
jest każdorazowo jako brak zadania i skutkuje ocena niedostateczną . 

8) Podczas lekcji online ( wypowiedzi ustne ) uczeń może dwukrotnie – bez 
konsekwencji- zgłosić nieprzygotowanie do zajęć . Za trzecim razem musi przystąpić 
do odpowiedzi , w przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną . 

9) Nauczyciel w pracy zdalnej może organizować sprawdziany i testy . Informacje o nich 
umieszcza w e-dzienniku z tygodniowym wyprzedzeniem . Nauczyciel określa też, 
czas , jaki będzie przeznaczony na test lub sprawdzian (np. 15 min.) tak , aby 
uczniowie mogli dostosować potrzebę skorzystania z komputera do innych 
domowników. 

10) Uczeń , który nie weźmie udziału w teście lub sprawdzianie z przyczyn uzasadnionych 
losowo zobowiązany jest do zaliczenia go w terminie poprawkowym ustalonym przez 
nauczyciela. 

11) Oceny w nauczaniu zdalnym są wyrażone w sześciostopniowej skali – od 1 do 6 . 
wszystkie oceny mają wagę 1- 3 . Według następującej listy uwzględniającej rangi (wagi) 
poszczególnych    form pomiaru:  

Forma pomiaru Waga oceny Waga poprawy uwagi 
konkursy przedmiotowe, olimpiady 5 -  
prace klasowe, testy rozdziałowe, 
testy semestralne i roczne 

3 2 
 

sprawdzian 2 1  
kartkówka 1 -  
projekt 1 -  

praca na lekcji, praca domowa,  
praca w grupie 

                
                1 
                

- 
 

Odpowiedź ustna                 1   

Aktywność na lekcji                  1   

12) Wszystkie oceniane formy aktywności ucznia w zdalnym nauczaniu oraz przypisane im wagi 
zawarte są w wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów i zamieszczone na 
stronie internetowej szkoły  

13) Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o szczegółowych zasadach oceniania w nauczaniu 
na odległość  

14) Lekcje online odbywają się w aplikacji TEAMS według planu lekcji zamieszczonego w 
dzienniku Librus Synergia . Uczestnictwo w nich jest obowiązkowe .Nieobecności muszą być 
usprawiedliwiane u wychowawcy zgodnie z regulaminem usprawiedliwiania obowiązującym 
w szkole  

15) Zakłócanie lekcji online lub obecność tzw. osób trzecich skutkuje wpisaniem punktów 
ujemnych lub obniżeniem oceny z zachowania .  

16)  Rodzice zapewniają bezpieczne warunki do realizacji zdalnego nauczania, w tym 
dbają o bezpieczeństwo cyfrowe. Rodzice monitorują frekwencję uczniów i postępy w 
nauce podczas zdalnego nauczania, które jest dokumentowane w dzienniku Librus 

 

 

X. UWAGI KOŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych  niniejszymi  wymaganiami edukacyjnymi obowiązują 

zapisy statutu szkoły w  Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. 
 
 
opracowanie: zespół matematyków ZSO nr 2 w Kwidzynie 
 


