
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA 

TRYB NAUKI STACJONARNEJ 
 

TRYB NAUKI ZDALNEJ 

Ocenie podlegają: 

 Odpowiedzi ustne z zakresu omawianego działu. 

 Sprawdziany pisemne obejmujące przerobiony dział tematyczny, 
zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem- na koniec każdego 
działu. 

 Karty pracy oraz kartkówki z trzech ostatnich lekcji. 

 Zadania domowe lub na lekcji kontrolowane na bieżąco i oceniane. 

 Aktywność, zaangażowanie i postawa wobec przedmiotu. 

 Noszony i uzupełniony zeszyt.  
  
  
Zasady oceniania: 

1. W ciągu jednego semestru uczeń otrzymuje co najmniej pięć 
ocen cząstkowych, w tym ocena: z odpowiedzi ustnej, 
sprawdzianu, za zeszyt/ teczkę z kartami pracy oraz 
aktywność na lekcj. 

2. Uczeń ma możliwość poprawienia tylko raz oceny ze 
sprawdzianu w ciągu 2 tygodni, po zgłoszeniu tego  
nauczycielowi. Niezależnie od wyniku, ocena poprawkowa 
jest wpisana do dziennika. Uczeń który był nieobecny ma 2 
tygodnie od powrotu do szkoły na napisanie zaległego 
sprawdzianu, po ustalonym czasie wpisana jest ocena 
niedostateczna. 

3. Brak zeszytu  traktowany jest jak nie przygotowanie do lekcji, 
2 raz zanotowane nieprzygotowanie to ocena niedostateczna.  

4. Uczeń wykonujący w terminie dodatkowe prace lub projekty, 
otrzymuje za nie ocenę cząstkową – celujący. 

5. Ocena śródroczna i roczna nie jest wystawiana jest na 
podstawie ocen cząstkowych.  

6. Oceny cząstkowe nie są równoważne.  

Ocenie podlegają: 

 Odpowiedzi ustne z zakresu omawianego działu. Uczeń umawia się 
na odpowiedź ustną w czasie konsultacji online/telefonicznych z 
własnej inicjatywy lub z inicjatywy nauczyciela. 

 Sprawdziany pisemne obejmujące przerobiony dział tematyczny, 
zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem (pisane w 
określonym czasie-przesłane zaraz po zakończeniu do nauczyciela 
drogą elektroniczną w formie zapisanych wyników lub zdjęć). 

 Karty pracy odesłane do nauczyciela drogą elektroniczną. 

 Kartkówki z trzech ostatnich lekcji (pisane w określonym czasie-
przesłane do nauczyciela zaraz po zakończeniu drogą elektroniczną 
w formie zapisanych wyników lub zdjęć). 

 Zadania domowe odesłane do nauczyciela drogą elektroniczną. 

 Aktywność, zaangażowanie i postawa wobec przedmiotu. 

 Uzupełniony zeszyt. 
 
Zasady oceniania: 

1. W ciągu jednego semestru uczeń otrzymuje co najmniej 
cztery oceny cząstkowe. 

2. Uczniowie mają obowiązek przesyłać drogą elektroniczną 
wyznaczone zadania, karty pracy,  

3. Uczniowie którzy nie przysyłają kart pracy, zadań mają obowiązek 
usprawiedliwić opóźnienie, przesłać zadanie w ciągu dwóch 
tygodni. 

4. Nieprzesłanie karty pracy bez usprawiedliwienia pracy skutkuje 

oceną niedostateczną  

5. Uczeń wykonujący w terminie dodatkowe prace lub projekty, 
otrzymuje za nie ocenę cząstkową – celujący. 

8. Ocena śródroczna i roczna nie jest wystawiana jest na 
podstawie ocen cząstkowych.  

9. Oceny cząstkowe nie są równoważne.  



7. Ocena śródroczna i roczna nie jest liczona jako średnia 

arytmetyczna ocen cząstkowych. 

 
 

Kryteria ocen: 

  Ocena niedostateczna (ndst) 

Uczeń:  nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej przedmiotu nauczania,     a braki w wiadomościach i 

umiejętnościach pomimo wsparcia ze strony nauczyciela 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z 

przedmiotu 

 nie wykonuje zadań na lekcji  

 nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia 

braków lub poprawy negatywnych ocen 

 brak aktywności 

 posługuje się ograniczonym zasobem słownictwa   

 nie posiada zeszytu lub teczki z kartami pracy  

 nie wykonuje zadań domowych 

 celowo opuszcza lekcje lub ma ponad 50% nieobecności 

 nie posiada przyborów szkolnych 

  
               Ocena dopuszczająca (dop) 

Uczeń:  ma duże trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania 

 wykonuje wybiórczo zadania z lekcji 

 wykazuje chęć współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia 

braków lub poprawy negatywnych ocen   

 jest mało aktywny 

 posługuje się ograniczonym zasobem słownictwa 

 posiada zeszyt, ale rzadko nosi na lekcje  

 nie wykonuje zadań domowych w terminie 

 nie posiada przyborów szkolnych 

  
               Ocena dostateczna (dost) 

Uczeń:  ma trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych 

w podstawie programowej przedmiotu nauczania 

10. Ocena śródroczna i roczna nie jest liczona jako średnia 
arytmetyczna ocen cząstkowych. 

 
 
Kryteria ocen: 

  Ocena niedostateczna (ndst) 

Uczeń:  nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej przedmiotu nauczania, a braki w wiadomościach i 

umiejętnościach pomimo wsparcia ze strony nauczyciela 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z 

przedmiotu 

 nie wykonuje wyznaczonych zadań  

 nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia 

braków lub poprawy negatywnych ocen 

 brak jakiejkolwiek komunikacji 

 nie posiada zeszytu lub teczki z kartami pracy  

 nie wykonuje zadań domowych 

 celowo opuszcza lekcje lub ma ponad 50% nieobecności 

 

  
               Ocena dopuszczająca (dop)  

Uczeń:  ma duże trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania 

 wykonuje wybiórczo zadania 

 wykazuje chęć współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia 

braków lub poprawy negatywnych ocen   

 jest mało aktywny 

 posiada zeszyt, 

 nie wykonuje zadań domowych w terminie 

  
               Ocena dostateczna (dost)  

Uczeń:  ma trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych 

w podstawie programowej przedmiotu nauczania 

 wykonuje zadania konsultując się z nauczycielem 

 wykazuje chęć współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia 

braków lub poprawy ocen na lepsze 

 stara się być aktywny 



 wykonuje zadania na lekcji przy pomocy nauczyciela 

 wykazuje chęć współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia 

braków lub poprawy ocen na lepsze 

 stara się być aktywnym na lekcji 

 posługuje się podstawowym zasobem słownictwa 

 nosi zeszyt  prawie na każdą lekcję 

 odrabia zadania domowe, czasem z błędnymi rozwiązaniami 

 posiada przybory szkolne   

  
               Ocena dobra (db)  

Uczeń:  opanował istotne wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej przedmiotu nauczania 

 wykonuje zadania z lekcji, czasem przy wskazówkach nauczyciela 

 jest aktywny na lekcji i pomaga innym 

 posługuje się podstawowym zasobem słownictwa 

 zawsze nosi zeszyt  

 odrabia zadania domowe otrzymując prawidłowe rozwiązania 

 posiada przybory szkolne  

  
               Ocena bardzo dobra (bdb) 

Uczeń:  opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych w 

podstawie programowej przedmiotu nauczania 

 wykonuje zadania w czasie lekcji samodzielnie 

 jest aktywny zaangażowany na lekcji i pomaga innym 

 częściowo posługuje się naukowym słownictwem 

 zawsze nosi zeszyt 

 odrabia zadania domowe otrzymując prawidłowe rozwiązania, 

wykonuje zadania dodatkowe 

 posiada przybory szkolne 

  
               Ocena celująca (cel)  

Uczeń:  posiadł wiedzę i umiejętności wykraczającą poza podstawę 

programową przedmiotu nauczania 

 samodzielnie wykonuje zadania w czasie lekcji  

 jest aktywny zaangażowany na lekcji i pomaga innym 

 posługuje się naukowym słownictwem 

 zawsze nosi zeszyt lub teczkę z kartami pracy 

 posiada uzupełniany na bieżąco zeszyt   

 odrabia zadania domowe, czasem z błędnymi rozwiązaniami 

  
               Ocena dobra (db) 

Uczeń:  opanował istotne wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej przedmiotu nauczania 

 wykonuje zadania, czasem po konsultacji z nauczycielem 

 jest aktywny, 

 zawsze ma uzupełniony zeszyt  

 odrabia zadania domowe otrzymując prawidłowe rozwiązania 

  
               Ocena bardzo dobra (bdb)  

Uczeń:  opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych w 

podstawie programowej przedmiotu nauczania 

 wykonuje zadania samodzielnie 

 jest aktywny, zaangażowany, pomaga innym 

 posługuje się naukowym słownictwem 

 odrabia zadania domowe poprawnie 

 wykonuje zadania dodatkowe 

  
               Ocena celująca (cel)  

Uczeń:  posiadł wiedzę i umiejętności wykraczającą poza podstawę 

programową przedmiotu nauczania 

 samodzielnie wykonuje zadania 

 jest aktywny, zaangażowany na lekcji, pomaga innym 

 posługuje się naukowym słownictwem 

 zawsze nosi zeszyt lub teczkę z kartami pracy 

 odrabia zadania domowe otrzymując prawidłowe rozwiązania, 

wykonuje wszystkie zadania dodatkowe 

 Wykorzystuje rozmaite źródła, wzbogaca swoją wiedzę. 

 

 



 odrabia zadania domowe otrzymując prawidłowe rozwiązania, 

wykonuje wszystkie zadania dodatkowe 

 posiada przybory szkolne 

 

 


