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I Przedmiotowe Zasady Oceniania został opracowane na podstawie: 
 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie    

 oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych. Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty  (Dz. U. Z 2016 r. Poz. 1943, z późn. Zm.). 

      2. Statutu LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Janusza 

Kusocińskiego w Warszawie. 

 

 
 

II Cele: 
 

1.   Pobudzenie aktywności umysłowej uczniów oraz promowanie rozumnego 
 

przyswajania matematyki i fizyki. 
 

2.   Skłanianie uczniów do wysiłku, umacnianie motywacji do pracy i zaangażowania w 

proces uczenia się. 

3.   Odzwierciedlenie rzeczywistych postępów ucznia w procesie przyswajania 

matematyki i fizyki oraz posługiwania się zdobytą wiedzą. 

4.   Wspomaganie procesu planowania przez ucznia własnego rozwoju. 
 

5.   Wychowanie uczniów do samooceny i rzetelności w ocenianiu siebie i innych. 
 

 
 

III Ocenianiu podlegają: 
 

1.   Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji, 

 

2.   Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń, 

 

3.   Prowadzenie rozumowań, 

 

4.   Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod, 

 

5.  Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym do danego etapu 

kształcenia, 

6.   Analizowanie tekstów w stylu matematycznym, 

7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów poza 

matematycznych,  

8.   Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach, 

 

9. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy. 
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IV Skala ocen: 
 

Ocena słowna Ocena cyfrowa Skrót 

Celujący 6 cel 

Bardzo dobry 5 bdb 

Dobry 4 db 

Dostateczny 3 dst 

Dopuszczający 2 dop 

Niedostateczny 1 ndst 

 
 

W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie ocen z plusem lub minusem. 
 
 
 

V Charakterystyka ocen: 
 

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
 

a) posiada rażące braki w wiadomościach i umiejętnościach z matematyki na poziomie 
 

podstawowych wymagań edukacyjnych 
 

b) zupełnie nie potrafi zastosować wiedzy, nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim 

stopniu trudności 

c) nie prowadzi systematycznie notatek lekcyjnych, nie odrabia prac domowych, nie korzysta 
 

z możliwości nadrabiania braków 
 

d) ma duże trudności w posługiwaniu się językiem matematycznym. 
 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
 

a) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowych wymagań 
 

edukacyjnych 
 

b) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności 
 

c) stara się uzupełnić braki w wiadomościach, uczestniczy aktywnie w zajęciach, wykonuje 
 

polecenia nauczyciela 
 

d) popełnia liczne błędy językowe. 
 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie wymagań podstawowych 

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne
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c) odrabia systematycznie prace domowe, przynosi na lekcje osobiste i niezbędne pomoce 

naukowe 

 

d) rozumie tekst sformułowany w języku matematycznym. 
 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
 

a) opanował zakres wiedzy i umiejętności ponad wymagania podstawowe ujęte w 
 

realizowanym programie 
 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne  
 

i praktyczne 
 

c) prawidłowo formułuje myśli matematyczne. 
 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidziany w programie nauczania danej 
 

klasy 
 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, wyjaśnia zjawiska, zadania  

i problemy w nowych sytuacjach bez ingerencji nauczyciela 

 

c) rozumie i uogólnia omawiane zjawiska 
 

d) prawidłowo interpretuje przy użyciu języka matematycznego poznane własności i wzory 
 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
 

a) osiąga sukcesy w olimpiadach i konkursach matematycznych, fizycznych 
 

b) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie szerszym niż wymagania realizowanego 
 

programu 
 

c) samodzielnie potrafi dokonać uogólnień, wykazuje związki pomiędzy  zjawiskami 

omawianymi na zajęciach 

d) swobodnie posługuje się językiem matematycznym. 
 

 
 

VI  Dostosowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania do możliwości uczniów ze  

specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi: 

a) uczniowie posiadający pisemną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

o specyficznych  trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie 

o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni 

b) nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie PPP o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się 

c) w stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną 

zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania  
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do pracy i doceniania małych sukcesów. Obniżenie wymagań nie może zejść poniżej 

podstawy programowej. Uczeń z dysfunkcjami zobowiązany jest do zajmowania 

miejsca w pierwszych ławkach w klasopracowni. 

Rodzaje dysfunkcji: 

1. Dyskalkulia, czyli trudności w liczeniu. 

Oceniamy przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Uczeń ma, 

bowiem skłonność do przestawiania kolejności cyfr w liczbie i przez to jej zapis jest błędny. 

Zły wynik końcowy wcale nie świadczy o tym, że uczeń nie rozumie zagadnienia. 

Dostosowanie wymagań będzie, więc dotyczyło tylko formy sprawdzenia wiedzy poprzez 

koncentrację na prześledzeniu toku rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on 

poprawny – wystawienie uczniowi oceny pozytywnej. U uczniów z dyskalkulią może dojść 

do zamiany formy odpowiedzi z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną na wyraźną prośbę 

ucznia, bądź rodzica. 

2. Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pismo. 

Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. 

Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej powinny być ogólnie, takie same, jak 

dla innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne np. jeśli 

nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia,  może go poprosić, aby uczynił to sam lub 

przepytać go ustnie z tego zakresu materiału.  Może też skłaniać ucznia do pisania 

drukowanymi literami lub na komputerze.  Nie oceniamy czytelności rysunków, estetyki 

wykonywanych konstrukcji geometrycznych, a jedynie ich poprawność. W czasie 

sprawdzianów uczniowie mogą korzystać z tablic matematycznych, bądź fizycznych. 

3. Dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się niekiedy także na problemy 

ze zrozumieniem treści. 

Dostawanie wymagań w zakresie formy: krótkie i proste polecenie, czytanie polecenia 

zadania na głos, objaśnianie dłuższych poleceń. Uczniowie z ta dysfunkcją powinni mieć 

wydłużony o 5 – 10 minut czas pracy podczas pisania sprawdzianu, a nauczyciel powinien 

sprawdzić, czy polecenia zostały przez ucznia zrozumiane. 

4. Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą niż przeciętna. 

W przypadku ucznia ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej stosuje się 

następujące metody ułatwiające opanowanie materiału: 

- omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, 

- pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie; 

- podawanie poleceń w prostszej formie ustnej lub pisemnej; 

- unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć; 
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- częste odwoływanie się do konkretu, przykładu (np. graficzne przedstawianie treści zadania) 

- unikanie pytań problemowych, przekrojowych; 

- wolniejsze tempo pracy; 

- szerokie stosowanie zasady poglądowości; 

- odrębne instruowanie dzieci; 

- zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie; 

- ukierunkowanie i naprowadzanie w myśleniu, nawiązując do codziennych sytuacji życiowych; 

- podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy, w razie potrzeby udzielanie pomocy 

i wyjaśnień, mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania; 

- zwiększenie ilości czasu i powtórzeń dla przyswojenia danej partii materiału. 

5. W przypadku ucznia z objawami zaburzeń funkcji słuchowo - językowych stosuje się: 

- naukę definicji, reguł, wzorów rozkłada się w czasie, często przypomina i utrwala; 

- uczeń ten nie jest wyrywany do natychmiastowej odpowiedzi, wcześniej jest przygotowany 

zapowiedzią, że będzie pytany; 

- w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdza się, czy uczeń przeczytał treść zadania i 

czy prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby udziela się dodatkowych wskazówek. 

6. W przypadku ucznia z objawami zaburzeń funkcji wzrokowo - przestrzennych, 

integracji percepcyjno - motorycznej i lateralizacji stosuje się: 

- materiał sprawiający trudność jest dłużej utrwalany, dzielony na mniejsze porcje; 

- oceniany jest tok rozumowania, nawet gdy ostateczny wynik zadania jest błędny (co 

wynikać może z pomyłek rachunkowych); 

- w czasie sprawdzianów uczeń ten ma zwiększoną ilość czasu na rozwiązanie zadań. 

7. Inne rodzaje dysfunkcji – ocenianie zgodnie ze wskazaniami poradni. 

 

VII Metody i formy sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia: 
 

1. Prace klasowe, 
 

2.   Kartkówki, 
 

3.   Prace klasowe obejmujące więcej niż jeden dział, 
 

4.   Prace domowe, 
 

5.   Inne formy aktywności, 

6. Testy on-line, 

7. Odpowiedź on-line.  

 

Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od realizowanego programu nauczania oraz 

liczby godzin w danej klasie i jest modyfikowana, co semestr. 
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W przypadku nauczania zdalnego lub hybrydowego zajęcia będą prowadzone  

z wykorzystaniem Microsoft Teams, Librusa, e-maila oraz innych kanałów komunikacji.   

 
 

VIII Szczegółowe zasady okresowego podsumowania osiągnięć edukacyjnych. 

 

1. Każdy uczeń zostaje poinformowany na początku roku szkolnego o zakresie 

wymagań obowiązującym w danym roku szkolnym oraz o sposobie i zasadach 

oceniania.  

2. Każdy uczeń jest zobowiązany do prowadzenia i noszenia zeszytu przedmiotowego, 

zbioru zadań i podręcznika. 

3. Nieobecność ucznia na lekcji zobowiązuje go do uzupełnienia materiału we własnym 

zakresie.  

4. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zapowiedzianej pracy klasowej jest 

równoznaczna z otrzymaniem przez niego oceny niedostatecznej. 

5. Jeśli nieobecność ucznia na pracy klasowej jest usprawiedliwiona ma on obowiązek 

zaliczyć pracę klasową w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela. 

6. Nieobecność ucznia podczas sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel odnotowuje 

w dzienniku zapisem „0” 

7. Uczeń ma prawo poprawić każdą pracę klasową.  Poprawa jest dobrowolna i odbywa 

się tylko raz – formę i termin ustala nauczyciel (nie dłużej niż w ciągu dwóch tygodni 

od dnia podania informacji o ocenach). Pod uwagę brana jest ocena wyższa. Z poprawy 

sprawdzianu uczeń może uzyskać ocenę, co najwyżej dobrą. 

8. Jeżeli uczeń przystąpił do poprawy i uzyskał ocenę taką samą lub niższą niż ocena 

poprawiana w miejsce oceny z poprawy w dzienniku wpisywany jest znak „ ‒”. 

9. Nie ma możliwości zaliczania zaległych prac klasowych na tydzień przed  

klasyfikacją. 

10. Kartkówki, sprawdzające opanowanie i rozumienie wiadomości bieżących, z co 

najwyżej trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane. 

11. Przy przeprowadzaniu i ocenianiu prac pisemnych ucznia brane są pod uwagę zalecenia 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

12. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel omawia w klasie przy ich oddawaniu 

i daje do wglądu. Podczas omawiania prac uczeń otrzymuje informację  
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zwrotną, która zawiera wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów, odnotowanie 

tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia. Informacja ta 

zawiera wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę 

i w jakim kierunku powinien pracować. 

13. Uczeń i jego rodzice (opiekun prawny) mają prawo wglądu do prac na terenie szkoły  

‒ w czasie konsultacji z nauczycielem przedmiotu. 

14.  Prace pisemne przechowywane są przez nauczyciela do końca roku szkolnego. 

 

15. Prace pisemne oceniane są według następujących zasad: 

I termin 

0%−40%                                            niedostateczny 

 

41%−55%                                           dopuszczający 

 

56%−70%                                           dostateczny 

 

71%−90%                                           dobry 

 

91%−98%                                           bardzo dobry 

 

99%−100%                                          celujący 

 

II termin 

0%−40%                                            niedostateczny 

 

41%−60%                                           dopuszczający 

 

61%−80%                                           dostateczny 

 

81%−100%       dobry 

 

Najwyższą ocenę, jaką uczeń może otrzymać kartkówki jest bardzo dobry. 

16. Aktywność ucznia może być oceniana: „ + ”  l u b „−”. 

17. Nauczyciel może wystawić jedna ocenę z kilku prac domowych.  
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18. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. 

19. Zgłasza się je na początku zajęć lekcyjnych, w trakcie czynności organizacyjnych. Przez 

nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak zeszytu, zbioru zadań, brak pracy 

domowej, niegotowość do odpowiedzi ustnej.  Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia 

ucznia z pracy na lekcji. 

20. Zgłoszenie nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych. 

21. Uczeń który nie zgłosił nieprzygotowania lub nieprzygotował się do lekcji i wyczerpał 

limit odnotowanych w dzienniku nieprzygotowań,  otrzymuje ocenę niedostateczną. 

22. Braki w zeszycie (zapisy z lekcji, prace domowe) uczeń powinien uzupełnić w ciągu 

tygodnia przy nieobecności powyżej 1 tygodnia. Gdy nieobecność jest krótsza, uczeń 

jest usprawiedliwiony tylko na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły. 

23. Uczeń będący w klasie maturalnej może korzystać z tablic wybranych wzorów  

matematycznych. 

24. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

25. Uczeń, który otrzymał śródroczną ocenę niedostateczną, ma obowiązek zgłosić się do 

nauczyciela w celu ustalenia terminu i formy poprawy. Zakres materiału realizowany w I 

okresie uczeń ma zaliczyć do końca marca.  

26. Uczeń, który realizuje matematykę w zakresie podstawowym i rozszerzonym nie 

realizuje dwóch przedmiotów oddzielnie, (jako podstawowy i rozszerzony). Zatem na 

świadectwie szkolnym otrzymuje jedną ocenę roczną z matematyki. 

27. Uczeń realizujący matematykę na poziomie rozszerzonym ma obowiązek uzyskać 

minimum 60% pozytywnych ocen ze wszystkich prac klasowych z obu poziomów. 

28. Ocena śródroczna i roczna u ucznia, który realizuje matematykę w zakresie 

rozszerzonym jest ustalana w drodze uzgodnień nauczycieli prowadzących matematykę 

na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym.  
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IX Informacja zwrotna. 

 

1.   Nauczyciel– uczeń: 

a) Informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania, 

b) Pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju,  

c) Motywuje do dalszej pracy. 

 

2.   Nauczyciel– rodzice: 

a) Informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania, 

b) Informuje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce, 

c) Dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce, 

d) Dostarcza informacji o uzdolnieniach   ucznia,  

e) Daje wskazówki do pracy z uczniem. 

 

3.   Nauczyciel– wychowawca klasy– dyrektor: 

a) Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia, 

b) Nauczyciel lub wychowawca informuje dyrekcję o sytuacjach wymagających jego 

zdaniem interwencji. 

 
 
X Ewaluacja Przedmiotowych Zasad Oceniania. 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniana podlegają ewaluacji na koniec roku szkolnego lub na 

zakończenie każdego cyklu edukacyjnego.  


