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I. Cele edukacyjne przedmiotu 

• Przygotowanie do świadomego i pełnowartościowego uczestnictwa w świecie, w 

którymmodele matematyczne odgrywają kluczową rolę. 

• Przyswojenie podstawowych struktur matematycznych w stopniu umożliwiającym 

rozpoznawanie ich przydatności i wykorzystanie w sytuacjach praktycznych. 

• Przyzwyczajanie do typowych elementów rozumowań matematycznych, w szczególności do 

stosowania takich pojęć jak założenie, wniosek, dowód, przykład ikontrprzykład. 

• Wyrobienie umiejętności i potrzeby krytycznej oceny przeprowadzonego rozumienia bądź 

otrzymanego wyniku obliczeń. 

• Wyrobienie nawyku samodzielnego zdobywania, analizowania i klasyfikowania informacji; 

stawiania hipotez i poszukiwania metod ich weryfikacji. 

• Kształtowanie umiejętności jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi oraz 

argumentowania. 

 

II. Podręcznik „Poznać zrozumieć” wydawnictwo WSiP 

                     „Matematyka z plusem” wydawnictwo GWO 

                    „Matematyka” wydawnictwo Pazdro 

 

III. Obszary oceniania 

• wiadomości 

• umiejętności 

• postawa-aktywność, systematyczność, pracowitość 

• samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości 

• systematyczny przyrost wiedzy 

 

IV. Formy pracy podlegające ocenie 

• prace pisemne - kartkówki, testy, sprawdziany całogodzinne, ćwiczeniowe arkusze maturalne 

• odpowiedzi ustne 

• zadania domowe 

• prace dodatkowe 

• aktywność ucznia na lekcji 
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V. Kryteria na określoną ocenę 

Niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował wiadomości i nie posiada umiejętności określonych programem nauczania, 

koniecznych do dalszego kształcenia 

• wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu; nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,  

• nie wykonuje zadań podczas lekcji oraz w domu, 

Dopuszczającyotrzymuje uczeń, który: 

• ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale 

braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia 

• odczytuje informacje bezpośrednio wynikające z treści zadania 

• stosuje podany wzórlub podany przepis postępowania 

• wykonuje rutynową procedurę dla typowych danych 

• przejrzyście zapisuje przebieg, wynik obliczeń oraz uzyskaną odpowiedź 

Dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania  na ocenę dopuszczająca, a ponadto:  

• opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, 

które są konieczne do dalszego kształcenia 

• poprawnie wykonuje działania na liczbach, przekształca wyrażenia algebraiczne, rozwiązuje 

niezbyt złożone równania, ich układy oraz nierówności, odczytuje z wykresu własności 

funkcji, sporządza wykresy niektórych funkcji, znajduje stosunki miarowe w figurach płaskich, 

przestrzennych potrafi zliczać obiekty iwyznaczać prawdopodobieństwo w prostych 

sytuacjach kombinatorycznych 

• stosuje dobrze znaną definicję lub twierdzenie w typowym kontekście 

Dobry otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania  na ocenę dostateczną , a ponadto:  

• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

• potrafi podać wyrażenie algebraiczne, funkcję, równanie, nierówność, interpretację 

geometryczną, przestrzeń zdarzeń elementarnych opisującą przedstawioną sytuację 

• przetwarza informacje wyrażone w jednej postaci w postać ułatwiającą rozwiązanie 

problemu. 

• Ocenia przydatność otrzymanych wyników z perspektywy sytuacji, dla której zbudowano 

model 

• aktywnie uczestniczy w lekcji 

Bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dobrą, a ponadto: 

• opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 
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• potrafi dobrać odpowiedni algorytm do wskazanej sytuacji problemowej 

• ustala zależności między podanymi informacjami 

• potrafi zaplanować kolejność wykonywania czynności wprost wynikających z treści zadania 

lecz nie mieszczących się w ramach rutynowego algorytmu 

• krytycznie ocenia otrzymane wyniki 

• wyprowadza wniosek z prostego układu przesłanek i go uzasadnia 

Celującyotrzymuje uczeń, który spełnił wymagania  na ocenę bardzo dobrą , a ponadto: 

• posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu 

• umiejętnie posługuje się wiedzą spoza programu szkolnego 

• tworzy łańcuch argumentów i uzasadnia jego poprawność. 

 

W przypadku prac pisemnych - sprawdzianów całogodzinnych punktowanych stosuje się 

następującą skalę: 

• celujący  < 96,100)% maksymalnej liczby punktów + zadanie dodatkowe 

• bardzo dobry < 86, 96)% maksymalnej liczby punktów 

• dobry < 75,86)% maksymalnej liczby punktów 

• dostateczny <50, 75) % maksymalnej liczby punktów 

• dopuszczający < 30, 50)% maksymalnej liczby punktów 

• niedostateczny <0, 30)% maksymalnej liczby punktów. 

 

 

W przypadku prac pisemnych – kartkówek, skala może ulec zmianie, w zależności od ilości 

sprawdzanego materiału na następującą skalę: 

• celujący< 96,100)% maksymalnej liczby punktów + zadanie dodatkowe 

• bardzo dobry<90, 96)% maksymalnej liczby punktów 

• dobry<80, 90)% maksymalnej liczby punktów 

• dostateczny<70, 80)% maksymalnej liczby punktów 

• dopuszczający<50, 70)% maksymalnej liczby punktów 

• niedostateczny <0, 50) % maksymalnej liczby punktów. 
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Kontrakt 

• uczeń jest zobowiązany posiadać na każdej lekcji zeszyt prowadzony wg zaleceń nauczyciela i 

odrabiać w nim pracę domową, brak zeszytu z pracę domową uczeń zgłasza nauczycielowi na 

początku lekcji 

• każdy uczeń powinien posiadać podręcznik, dopuszczalne jest, aby  uczniowie siedzący w 

jednej ławce korzystali na lekcji z jednego podręcznika (w sytuacji  obecnej każdy posiada 

swój podręcznik) 

• każdy uczeń powinien posiadać kalkulator, cyrkiel, ekierkę, tablice maturalne 

• sprawdziany oraz prace klasowe są obowiązkowe dla każdego ucznia i  

zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem  z wpisem  w dzienniku 

elektronicznymi  

• uczeń nieobecny na sprawdzianie lub pracy klasowej z przyczyn usprawiedliwionych 

powinien go napisać w  terminie ustalonym przez nauczyciela,  a w przypadku jego 

niedotrzymania  nauczyciel ma prawo wyegzekwować wiedzę z tego zakresu na najbliższej 

lekcji; 

• uczeń może poprawiać ocenę z pracy obowiązkowej,tylko raz termin tej poprawy ustala 

nauczyciel.Ocena poprawiona nie niweluje oceny otrzymanej za pierwszym razem, lecz  

zarówno ocena poprawiana jak i poprawiona brane są przez nauczyciela pod uwagę przy 

wystawianiu oceny końcowej.  

• kartkówki maksymalnie 15 minutowe obejmują materiał z trzech ostatnich tematów i nie 

muszą być zapowiadane;  

• za aktywność na lekcjach uczeń otrzymuje plusy lub minusy, których ilość decyduje o ocenie 

cząstkowej wstawianej do dziennika pod koniec każdego semestru: 5 plusów ocena bdb, 4 

plusy ocena db, 3 plusy ocena dst, 5 minusów ocena ndst; 

• w ciągu każdego semestru uczeń może jeden raz zgłosić nieprzygotowanie do lekcji za 

wyjątkiem lekcji, na których zapowiedziane są obowiązkowe prace pisemne(kartkówki, 

sprawdziany, testy, arkusze maturalne) 

• jeżeli ucznia nie było w szkole na zapowiedzianej pracy pisemnej to fakt ten odnotowujemy w 

dzienniku lekcyjnym wpisem „nb” 

• oceny ze sprawdzianów są wpisywane do dziennika kolorem czerwonym, natomiast z 

kartkówek kolorem zielonym. 

• jeżeli ucznia nie było w szkole jeden dzień, powinien na następne zajęcia mieć uzupełniony 

materiał z lekcji, na której ma nieobecność.   

• ocenę śródroczną i końcoworoczną ustala się na podstawie ocen cząstkowych 
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• prace dodatkowe, udział w konkursach i olimpiadach mogą mieć tylko korzystny wpływ na 

ocenę końcową ucznia; 

• końcoworoczna ocena niedostateczna może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

• ocena jest dla ucznia jawna. 

• w  klasach pierwszych we wrześniu przeprowadza się diagnozę poziomu wiedzy 

•  w  klasach wyższych pod koniec roku szkolnego przeprowadzany jest sprawdzian   z 

wiadomości obejmujących materiał danej klasy 

• W klasach maturalnych każdy nauczyciel przeprowadza lekcje powtórzeniowe z działów 

realizowanych od klasy pierwszej. Uczniowie na lekcjach piszą sprawdziany z powtórzonego 

materiału. Punkty z tych sprawdzianów zliczane są w ciągu półrocza i na tej podstawie 

wystawiana jest jedna ocena cząstkowa.   
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