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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W III LO w Pszczynie 
 
 
Przedmiotowy system oceniania został sporządzony w oparciu o: 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy i przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów 
w szkołach publicznych 

2. Wewnątrzszkolny Systemem Oceniania w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie 
3. Statut szkoły 
4. Podstawę programową 

5. Program nauczania matematyki 
 

I.        Zasady współpracy z uczniami: 
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami oceniania zawartymi w WSO. 
2. Ocenie podlegają formy aktywności ucznia takie jak: prace pisemne, odpowiedzi ustne, praca  
       w grupie, aktywność na lekcji, wkład pracy własnej ucznia i przygotowanie do lekcji. 
3. Prace pisemne tj. sprawdziany, prace klasowe są obowiązkowe. 
4. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest ich 

zakres. 
5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie zobowiązany jest zaliczyć daną partię 

materiału w terminie do 2-tygodni od powrotu do szkoły. W przypadku 
nieusprawiedliwionych nieobecności na klasówce nauczyciel ma prawo zażądać zaliczenia 
materiału na najbliższych zajęciach lekcyjnych. 

6. Jeżeli uczeń jest niezadowolony z uzyskanej oceny może ją poprawić w terminie 10 dni 
roboczych od  oddania sprawdzonych prac, poza swoimi zajęciami lekcyjnymi. 

7. Na „poprawie" obowiązuje ten sam zakres materiału, ale treści zadań powinny chociaż w 50% 
różnić się od poprzednich. 

8. Kartkówki z 3 ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane. 
9. Uczeń nie może poprawiać kartkówek ! 
10. Uczeń nieobecny na minimum 2 kratówkach może być wywołany do ustnej odpowiedzi z tego 

samego zakresu materiału. 
11. Praca domowa jest obowiązkowa i sprawdzana w różnej formie  

(np. w formie oceny, „+" , bądź „-' ). 
12. Można zgłosić jeden raz w ciągu semestru nieprzygotowanie do lekcji i brak pracy domowej 

(z wyłączeniem zapowiedzianych prac pisemnych ). 
13. Jeśli  uczeń zgłosił nieprzygotowanie do lekcji, na której nauczyciel zaplanował 

niezapowiedzianą  kartkówkę, to uczeń powinien ją napisać, lecz ma prawo zadecydować 
o niewpisaniu otrzymanej oceny do dziennika. 

14. Brak pracy domowej oceniana jest oceną niedostateczną i uczeń ma obowiązek nadrobić 
tę czynność na następne zajęcia. Jeżeli na następnych zajęciach nauczyciel zauważy brak 
nadrobionej pracy ma prawo postawić kolejną ocenę niedostateczną za nie wywiązywanie 
się z obowiązków. 

15. W przypadku pracy pisemnej, gdy uczeń zmieni grupę lub zadania otrzymuje z niej ocenę 
niedostateczną. 

16. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 
17. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji , nie może być klasyfikowany z matematyki. 
18. Nie może być klasyfikowany uczeń, który uchyla się od oceniania i nie ma 70% liczby ocen 

z danego przedmiotu. 
19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. 
20. Ocena końcoworoczna jest oceną pracy ucznia w ciągu całego roku szkolnego, 

a nie z drugiego semestru ! 
21. Zapisy nieregulowane w PSO będą rozstrzygane zgodnie z WSO lub rozporządzeniem MEN 

dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
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22. Uczeń, który uważa, że ustalona przez nauczyciela pozytywna ocena klasyfikacyjna 
( śródroczna lub końcoworoczna ) jest zaniżona może wystąpić o oprzeprowadzenie egzaminu 
sprawdzającego za zgodą i w wyznaczonym przez dyrektora terminie. 

       

        


