
nauczyciel: Alicja Rozpędzka 
 
 

Szczegółowe informacje na temat wymagań i oceniania z przedmiotu matematyka  
w klasach 8 szkoły podstawowej 

 
 

1. Dokumentem nadrzędnym, do którego stosuje się nauczyciel, jest Statut Międzykulturowej Szkoły 
Podstawowej „Otwarty Świat” 

2. Sprawdzeniu podlegają wszystkie formy aktywności uczniowskiej. 
3. Do oceny prac klasowych przyjmuje się następującą skalę procentową ocen: 

 
6 100% = 𝑥 

5 100% > 𝑥 ≥ 85% 

4 85% > 𝑥 ≥ 70% 

3 70% > 𝑥 ≥ 55% 

2 55% > 𝑥 ≥ 40% 

1 40% > 𝑥 
 

4. Przy ocenie krótkich prac pisemnych, odpowiedzi ustnej oraz aktywności na lekcji najwyższą 
możliwą do uzyskania oceną jest ocena bardzo dobry.  

5. Po każdej lekcji, podczas której uczniowie nie piszą pracy klasowej, zadane jest zadanie domowe. 
6. Uczeń ma prawo trzykrotnie w trakcie semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji rozumiane jako 

brak wiedzy z poprzednich trzech zajęć lekcyjnych, brak zadania domowego lub brak przyborów. 
Nieprzygotowanie musi być zgłoszone pisemnie na początku lekcji. Zgłoszenie nie będzie 
akceptowane w dniu sprawdzianu. 

7. Nieobecności ucznia podczas sprawdzianów skutkują wpisaniem 0 do dziennika. Uczeń może 
napisać sprawdzian, na którym był nieobecny w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

8. Można poprawiać jedynie oceny ze sprawdzianów. Uczeń może poprawiać jeden sprawdzian 
maksymalnie dwa razy. 

9. Ustala się następujące wagi z poszczególnych aktywności ucznia: 
Sprawdzian    8 
Poprawa sprawdzianu  8 
Kartkówka    4 
Odpowiedź ustna   3 
Zadanie domowe   3 
Długoterminowe zadanie domowe 4 
Aktywność:     2 
Osiągnięcia konkursowe:  10 

10. Konsekwencje zachowania nieetycznego w postaci próby oszustwa, pracy niesamodzielnej i tym 
podobnych określa szkolna polityka uczciwości akademickiej. 

11. Ocena semestralna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej wyliczanej przez dziennik 
elektroniczny Librus w oparciu o niżej przedstawioną skalę. Ponadto, aby uzyskać ocenę celującą 
uczeń powinien posiadać osiągnięcia konkursowe. 
 

Średnia ważona Ocena – klasy standardowe 
5,76 - 6,00 celujący 
5,26 - 5,75 bardzo dobry + 
4,76 - 5,25 bardzo dobry 
4,26 - 4,75 dobry + 
3,76 - 4,26 dobry 
3,26 - 3,75 dostateczny + 
2,76 - 3,25 dostateczny 
2,26 - 2,75 dopuszczający + 
1,76 - 2,25 dopuszczający 
1,75 - 0,00 niedostateczny 

12. Ocena całoroczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej wyliczanej przez dziennik 
elektroniczny Librus w oparciu o poniższą skalę. Ponadto, aby uzyskać ocenę celującą, uczeń 
powinien posiadać osiągnięcia konkursowe. 
 

Średnia ważona Ocena – klasy standardowe 
6,00 – 5,76 celujący 
5,75 – 4,76  bardzo dobry 



4,75 – 3,76  dobry 
3,75 – 2,76  dostateczny 
2,75 – 1,76  dopuszczający 
1,75 – 0,00 niedostateczny 

 
13. Ocena całoroczna może zostać podniesiona o jeden stopień uczniowi, który napisał sprawdzian 

obejmujący materiał z całego roku co najmniej na: 
90%, aby podnieść ocenę końcową na 5; 
75%, aby podnieść ocenę końcową na 4; 
65%, aby podnieść ocenę końcową na 3; 
50%, aby podnieść ocenę końcową na 2.  
 

14. Wszelkie inne ustalenia proponowane przez uczniów zostaną wprowadzone przy akceptacji 
nauczyciela i całości zespołu klasowego. 

 
 

 


