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matematyki, niezbędne do uzyskania rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 
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1. Funkcja i jej własności 
Ocena Uczeń 

2  zna i potrafi sformułować pojęcia takie, jak: funkcja, dziedzina, zbiór wartości, miejsce zerowe 
funkcji liczbowej, równość funkcji, różnowartościowość, monotoniczność, parzystość, 
nieparzystość, okresowość; najmniejsza i największa wartość funkcji; 

 zna i sporządza wykresy y = x , y =
x

1
, y = x2, y = x3,  y= |x|,  y = [x],  y = sgn x; 

 odróżnia przyporządkowanie, które jest funkcją, od przyporządkowania, które funkcją nie jest; 
 opisuje funkcje na różne sposoby (grafem, wzorem, tabelką, wykresem, opisem słownym); 
 wskazuje wykres funkcji liczbowej; 
 wyznacza dziedzinę funkcji liczbowej; 
 określa zbiór wartości funkcji; 
 oblicza ze wzoru funkcji jej wartość dla danego argumentu; 
 oblicza argument funkcji, gdy dana jest wartość funkcji dla tego argumentu; 
 oblicza miejsca zerowe funkcji; 
 wyznacza współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji z osią OY; 
 określa na podstawie wykresu funkcji: dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, wartość 

największą i najmniejszą funkcji, maksymalne przedziały, w których funkcja rośnie (maleje, jest 
stała) oraz zbiory, w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie (ujemne, nieujemne, 
niedodatnie); 

 określa na podstawie wykresu, czy dana funkcja jest różnowartościowa, okresowa, parzysta, 
nieparzysta; 

 stosuje poznane wykresy funkcji do rozwiązywania równań i nierówności; 
 sprawdza równość funkcji; 
 odczytuje informacje na podstawie wykresów funkcji, dotyczące różnych zjawisk, np. 

przyrodniczych, ekonomicznych, socjologicznych, fizycznych, chemicznych; 
3  wyznacza największą i najmniejszą wartość funkcji daną wzorem  

 sporządza wykres funkcji spełniającej podane warunki; 
 podaje opis matematyczny zależności dwóch zmiennych w postaci funkcji; 
 interpretuje informacje na podstawie wykresów funkcji, dotyczące różnych zjawisk, np. 

przyrodniczych, ekonomicznych, socjologicznych, fizycznych, chemicznych; 
4  przetwarza informacje wyrażone w postaci wzoru funkcji lub wykresu funkcji. 

 bada na podstawie definicji niektóre własności funkcji, takie jak: monotoniczność, 
różnowartościowość, parzystość czy nieparzystość; 

5 rozwiązuje różne zadania wykorzystując poznane własności funkcji, w tym na dowodzenie, 
sprawnie posługuje się językiem matematycznym i symboliką matematyczną 

 

2. Przekształcanie wykresów funkcji 
Ocena Uczeń 

2 zna definicję wektora i wielkości charakteryzujące wektor; 
oblicza współrzędne wektora i długość wektora; 
dodaje i odejmuje wektory, mnoży wektor przez liczbę; 
stosuje pojęcie wektorów równych i przeciwnych w rozwiązywaniu zadań; 
na podstawie wykresu funkcji  y = f(x)  szkicuje wykres funkcji  y = f(x + a); 
na podstawie wykresu funkcji  y = f(x)  szkicuje wykres funkcji  y = f(x) + b; 
na podstawie wykresu funkcji  y = f(x)  szkicuje wykres funkcji  y = f (x + a) + b; 
na podstawie wykresu funkcji  y = f(x)  szkicujewykres funkcji  y = –f(x); 
na podstawie wykresu funkcji  y = f(x)  szkicuje wykres funkcji  y = |f(x)|; 
na podstawie wykresu funkcji  y = f(x)  szkicuje wykres funkcji  y = f(|x|); 
na podstawie wykresu funkcji  y = f(x)  szkicuje wykres funkcji  y = f(–x); 
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na podstawie wykresu funkcji  y = f(x)  szkicuje wykres funkcji  y = –f(–x); 
na podstawie wykresu funkcji  y = f(x)  szkicuje wykres funkcji  y = c · f(x), c ≠ 0; 

na podstawie wykresu funkcji  y = f(x)  szkicuje wykres funkcji y = f(c x); 
3 poprawnie ustala kolejność przekształceń, aby na podstawie wykresu funkcji  y = f(x)  naszkicować wykres 

funkcji, np. g(x) = |f(|x|) – 3| + 2; 
4 rozwiązuje równania i nierówności z wykorzystaniem wykresów funkcji; 
5 interpretuje równanie z parametrem jako równość odpowiednich funkcji i na podstawie wykresu ustala 

liczbę rozwiązań równania w zależności od wartości parametru. 
sprawnie posługuje się językiem matematycznym i symboliką matematyczną 

 

3. Funkcja liniowa 

Ocena Uczeń 

2 rozpoznaje wielkości wprost proporcjonalne oraz sporządza wykres tej zależności 
stosuje proporcjonalność prostą do rozwiązywania zadań 
sporządza wykres funkcji liniowej i przedziałami liniowej 
zna i stosuje w zadaniach interpretację współczynników funkcji liniowej 
sprawdza algebraicznie i graficznie, czy punkt należy do wykresu funkcji 
wyznacza argument dla danej wartości i odwrotnie 
oblicza i odczytuje z wykresu miejsca zerowe funkcji liniowej/przedziałami liniowej 
oblicza i odczytuje z wykresu argumenty, dla których wartości funkcji liniowej/przedziałami liniowej  
spełniają określone warunki  
korzystając ze wzoru funkcji liniowej/przedziałami liniowej określa jej monotoniczność, podaje miarę kąta 
nachylenia wykresu do osi OX, znajdujewspółrzędne punktów przecięcia wykresu funkcji z osiami układu 
współrzędnych 
podaje wzór funkcji liniowej, której wykres 

 przechodzi przez dane dwa punkty 
 przechodzi przez dany punkt i jest równoległy/prostopadły do wykresu danej funkcji, której 

wzór jest dany 
 przechodzi przez dany punkt i jest nachylony do osi OX pod zadanym kątem 

oblicza współrzędne punktu przecięcia wykresów dwóch funkcji liniowych 
rozwiązuje równania i nierówności liniowe z jedną niewiadomą 
rozwiązuje równania i nierówności z wartością bezwzględną typu  , ,   
rozwiązuje równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi 
rozwiązuje równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi i wartością bezwzględną 
rozwiązuje układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi, w tym metodą wyznacznikową 
rozwiązuje nierówności pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi i podaje  interpretację geometryczną 
zbioru rozwiązań 
wyznacza wartość parametru, dla którego wykresy funkcji liniowych są równoległe/prostopadłe/nachylone 
do osi OXpod zadanym kątem 

wyznacza wartość parametru, dla którego funkcja liniowa jest rosnąca/malejąca/stała oraz posiada 
określone miejsce zerowe 

3 rozwiązuje układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi i wartością bezwzględną 
rozwiązuje nierówności pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi  i wartością bezwzględną 

stosuje układy równań liniowych do rozwiązywania zadań tekstowych 

4 rozwiązuje układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi i parametrem 

5 przeprowadza dyskusję rozwiązywalności układu równań liniowych z min. 2 parametrami 
sprawnie posługuje się językiem matematycznym i symboliką matematyczną 

 

4. Funkcja kwadratowa 

Ocena Uczeń 

2 zna i potrafi sformułować definicję funkcji kwadratowej 
odróżnia wzór funkcji kwadratowej od wzorów innych funkcji 
rysuje wykres funkcji kwadratowej i bada jej własności na podstawie wykresu 
pisze wzór funkcji kwadratowej o zadanych własnościach 
sprawnie zamienia jedną postać funkcji kwadratowej na drugą (postać kanoniczna, iloczynowa i ogólna) 
stosuje wzory Viete'a do wyznaczania sumy, iloczynu, sumy kwadratów pierwiastków równania 
kwadratowego 



stosuje wzory Viete'a do określania znaków pierwiastków trójmianu kwadratowego 
sprawnie rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe oraz interpretuje je graficznie 
rozwiązuje równania dwukwadratowe 
znajduje najmniejszą oraz największą wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym 
przekształca wykresy funkcji kwadratowych 
analizuje zjawisko z życia codziennego opisane wzorem (wykresem) funkcji kwadratowej 
potrafi w zadaniach optymalizacyjnych zapisać warunek początkowy zadania, funkcję celu i przekształcić 
ją do funkcji jednej zmiennej 
bada, dla jakich wartości parametru funkcja kwadratowa ma miejsca zerowe, które spełniają określone 
warunki 

rozwiązuje równania i nierówności, w których niewiadoma występuje pod znakiem pierwiastka 
kwadratowego 

3 przekształca wyrażenia tak, aby wykorzystać wzory Viete'a 
rozwiązuje zadania tekstowe prowadzące do równań i nierówności kwadratowych 

rozwiązuje zadania optymalizacyjne z wykorzystaniem własności funkcji kwadratowej 
4 rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe z wartością bezwzględną i interpretuje je graficznie 

ustala liczbę rozwiązań równania kwadratowego z parametrem 
dowodzi niektóre własności funkcji kwadratowej z wykorzystaniem definicji (parzystość, monotoniczność) 

sporządza wykres i odczytuje własności funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną 

5 ustala liczbę rozwiązań nierówności kwadratowej z parametrem 
przeprowadza dyskusję nad liczbą rozwiązań równania kwadratowego z parametrem i wartością 
bezwzględną (na podstawie interpretacji graficznej danego zadania) 
odczytuje liczbę rozwiązań równania typu   w zależności od wartości parametru  m,  mając dany wykres 
funkcji   
sprawnie posługuje się językiem matematycznym i symboliką matematyczną 

przeprowadza poprawne rozumowanie przy dowodzeniu 

 

5. Geometria płaska – czworokąty  
Ocena Uczeń 

2 zna podział czworokątów, własności trapezów, równoległoboków, warunki pozwalające opisać okrąg na 
czworokącie i wpisać okrąg w czworokąt,  zna cechy podobieństwa figur, rozpoznaje figury podobne 

stosuje poznane własności do obliczania długości odcinków i miar kątów wewnętrznych wielokątów 

3 wykorzystuje własności wielokątów w zadaniach 

 stosuje wiadomości o wielokątach do rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności (np. 
nietypowe zadania z  wielokrotnym wykorzystaniem tw. sinusów lub cosinusów) 

5 stosuje poznane własności do zadań na dowodzenie 

sprawnie posługuje się językiem matematycznym i symboliką matematyczną 

 

6. Geometria płaska – pole czworokąta 

Ocena Uczeń 

2 zna i stosuje w zadaniach wzory na pole czworokątów 
oblicza pola figur podobnych 

stosuje twierdzenie dotyczące pól figur podobnych w zadaniach dotyczących planu, mapy, skali mapy 

3 stosuje własności czworokątów do obliczania ich pól 
4 stosuje wiadomości o polach czworokątów do rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności 

(np. nietypowe zadania z  wielokrotnym wykorzystaniem tw. sinusów lub cosinusów) 

5 stosuje poznane własności do zadań na dowodzenie 

sprawnie posługuje się językiem matematycznym i symboliką matematyczną 

 

7. Wielomiany 

Ocena Uczeń 

2 zna i potrafi sformułować definicję wielomianu, stopnia wielomianu oraz współczynników danego 
wielomianu 
odróżnia wielomian od innej funkcji opisanej wzorem 
sprawnie wykonuje działania na wielomianach 
bada równość wielomianów 



wyznacza wartości parametrów tak, aby dwa wielomiany były równe  
sprawnie rozkłada wielomiany na czynniki 
sprawnie rozwiązuje równania i nierówności wielomianowe 

3 sprawnie rozwiązuje równania i nierówności wielomianowe z wartością bezwzględną 

rozwiązuje zadania tekstowe prowadzące do równań i nierówności wielomianowych  
4 rozwiązuje różne zadania z zastosowaniem wiadomości o wielomianach 

rozwiązuje równania wielomianowe z parametrem 

5 sprawnie posługuje się językiem matematycznym i symboliką matematyczną 

przeprowadza poprawne rozumowanie przy dowodzeniu 

 

8. Ułamki algebraiczne. Równania i nierówności wymierne. Funkcje wymierne. 

Ocena Uczeń 

2 odróżnia na podstawie wzoru funkcję wymierną od innej funkcji 
sprawnie wykonuje działania na wyrażeniach wymiernych 
wyznacza dziedzinę funkcji wymiernej 
podaje przykład funkcji wymiernej o danej dziedzinie 
rozpoznaje wielkości odwrotnie proporcjonalne oraz sporządza wykres tej zależności 
stosuje proporcjonalność odwrotną do rozwiązywania zadań 
przekształca funkcję homograficzną z postaci ogólnej do kanonicznej i odwrotnie 
rysuje wykresy funkcji homograficznych i na ich podstawie opisuje własności funkcji 
określa własności funkcji homograficznej na podstawie jej wzoru 

sprawnie rozwiązuje równania i nierówności wymierne 

3 rysuje wykresy funkcji homograficznych z wartością bezwzględną i na ich podstawie opisuje własności 
funkcji 
sprawnie rozwiązuje równania i nierówności wymierne z wartością bezwzględną 

rozwiązuje zadania tekstowe prowadzące do równań i nierówności wymiernych 

4 rozwiązuje równania i nierówności wymierne z parametrem 

5 sprawnie posługuje się językiem matematycznym i symboliką matematyczną 

przeprowadza poprawne rozumowanie przy dowodzeniu 

 

9. Ciągi 
Ocena Uczeń 

2 określa ciąg wzorem ogólnym lub rekurencyjnym 
wyznacza dowolny wyraz ciągu określonego wzorem ogólnym lub rekurencyjnym  
rysuje wykres ciągu i podaje własności ciągu na podstawie wykresu 
bada monotoniczność ciągu na podstawie definicji 
bada na podstawie definicji, czy dany ciąg jest ciągiem arytmetycznym/geometrycznym 
wyznacza ciąg arytmetyczny/geometryczny na podstawie wskazanych danych 
wyznacza sumę  n kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego/geometrycznego 
odróżnia ciąg geometryczny od szeregu geometrycznego 
bada warunek istnienia sumy szeregu geometrycznego 
stosuje procent prosty i składany w zadaniach dotyczących oprocentowania lokat i kredytów 

oblicza granice ciągów zbieżnych i rozbieżnych 

3 rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem własności ciągu arytmetycznego/geometrycznego 
oblicza sumę szeregu geometrycznego 

zamienia ułamek okresowy na zwykły 

4 rozwiązuje zadania z wykorzystaniem własności ciągu arytmetycznego i geometrycznego 

stosuje wzór na sumę szeregu geometrycznego w zadaniach (rozwiązywanie równań, nierówności, zadań 
geometrycznych, itp.) 

5 wykazuje na podstawie definicji, że dana liczba jest granicą ciągu 
oblicza granice ciągów wykorzystując liczbę Eulera 

sprawnie posługuje się językiem matematycznym i symboliką matematyczną 

 

10. Trygonometria 

Ocena Uczeń 

2 zna definicję miary łukowej kąta 



sprawnie zamienia miarę stopniową na łukową i odwrotnie 
zna i stosuje w zadaniach definicje i własności funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej 
potrafi naszkicować wykresy funkcji trygonometrycznych i określić ich własnościach 
znajduje obraz funkcji trygonometrycznych w symetrii osiowej, środkowej, translacji o wektor, 
powinowactwie prostokątnym  oraz częściowej symetrii względem osi OX,OY 

zna i stosuje w zadaniach wzory na funkcje trygonometryczne sumy/różnicy kątów oraz sumy/różnice 
funkcji trygonometrycznych 
rozwiązuje równania trygonometryczne z wykorzystaniem w/w wzorów 

rozwiązuje nierówności trygonometryczne z wykorzystaniem w/w wzorów 

3 ustala kolejność przekształceń i rysuje wykresy złożonych funkcji trygonometrycznych 

rozwiązuje równania trygonometryczne wymagające podstawienia zmiennej pomocniczej 
4 rozwiązuje nierówności trygonometryczne wymagające podstawienia zmiennej pomocniczej 

stosuje wzory trygonometryczne do rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności (np. 
nietypowe równania lub nierówności trygonometryczne) 

5 stosuje wzory trygonometryczne do zadań na dowodzenie 

sprawnie posługuje się językiem matematycznym i symboliką matematyczną 

  

11. Geometria płaska – pojęcia wstępne 

Ocena  Uczeń 

2  rozumie pojęcie punktu i prostej; 
 zna i stosuje w zadaniach definicje odcinka, półprostej, figury wypukłej, ograniczonej, 

wielokąta, wielokąta foremnego, kątów wierzchołkowych, kątów odpowiadających i 
naprzemianległych; 

 zna i stosuje w zadaniach pojęcie odległości punktu od prostej, odległości między prostymi 
równoległymi, symetralnej odcinka, dwusiecznej odcinka; 

 odnajduje na rysunku kąty wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe i wyznacza ich 
miary; 

 zna wzory na liczbę przekątnych wielokąta, na sumę miar kątów wewnętrznych i 
zewnętrznych wielokąta, na miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego i wykorzystuje je 
do rozwiązywania zadań 

 określa wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie; 
 wyznacza odległość dwóch punktów, punktu od prostej, dwóch prostych równoległych; 
 potrafi sformułować tw. Talesa i twierdzenie doń odwrotne  
 wykorzystuje twierdzenie Talesa do obliczania długości odcinków 
 wykorzystuje twierdzenie odwrotne do tw. Talesa do zbadania równoległości prostych; 
 zna i stosuje twierdzenie o odcinkach stycznych; 
 określa wzajemne położenie okręgów 
 zna definicje i własności kątów w kole, znajduje na rysunku kąty środkowe, wpisane, dopisane 

oraz wyznacza ich miary; 

3  rozwiązuje zdania tekstowe z wykorzystaniem tw. Talesa, wzajemnego położenie dwóch 
okręgów;  

4  określa wzajemne położenie okręgów w zależności od wartości parametru; 

 wykorzystuje poznane twierdzenia do rozwiązywania bardziej skomplikowanych zadań; 

5  rozwiązuje różne zadania wykorzystując poznane twierdzenia, w tym zadania na dowodzenie; 

 sprawnie posługuje się językiem matematycznym i symboliką matematyczną; 



12. Geometria płaska – trójkąty 

Ocena Uczeń 

2  potrafi sklasyfikować trójkąty ze względu na kąty i boki; 
 zna i stosuje w zadaniach twierdzenie o sumie kątów w trójkącie oraz o odcinku łączącym 

środki boków w trójkącie; 
 wykorzystując nierówność trójkąta potrafi ocenić, czy z danych odcinków można zbudować 

trójkąt oraz znaleźć długość brakującego boku trójkąta, a także wyznaczyć wartość parametru 
tak, aby z danych odcinków można było zbudować trójkąt; 

 zna i stosuje w zadaniach tw. Pitagorasa i tw. doń odwrotne do wyznaczania długości 
brakujących boków trójkącie oraz do określenia (na podstawie długości boków trójkąta), czy 
dany trójkąt jest prostokątny, ostrokątny, czy rozwartokątny; 

 zna i stosuje w zadaniach tw. o wysokościach i środkowych w trójkącie, o symetralnych 
boków w trójkącie oraz o dwusiecznych kątów w trójkącie;  

 wyznacza długość promienia okręgu opisanego na trójkącie i wpisanego w trójkąt w oparciu 
o poznane wzory; 

 zna i stosuje w zadaniach twierdzenie o dwusiecznej; 
 zna i stosuje w zadaniach cechy przystawania trójkątów; 
 zna i stosuje w zadaniach cechy podobieństwa trójkątów; 
 zna i stosuje w zadaniach twierdzenie o stycznej i siecznej; 

3  wyznacza długości boków figur wpisanych w podane figury geometryczne; 

4  dowodzi twierdzenia z wykorzystaniem przystawania i podobieństwa trójkątów; 

5  dowodzi twierdzenia z wykorzystaniem nierówności trójkąta; 

 sprawnie posługuje się językiem matematycznym i symboliką matematyczną 

13. Trygonometria 

Ocena Uczeń 

2  zna określenie sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa kąta ostrego w trójkącie prostokątnym; 
 wyznacza funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym; 
 korzysta z dokładnych oraz przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych (odczytanych 

z tablic lub obliczonych za pomocą kalkulatora); 
 oblicza miarę kąta ostrego, dla którego funkcja trygonometryczna przyjmuje daną wartość 

(miarę dokładną albo – korzystając z tablic lub kalkulatora – przybliżoną); 
 stosuje funkcje trygonometryczne kąta ostrego do rozwiązywania trójkątów; 
 zna pojęcie kąta skierowanego; 
 zna określenie sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa kąta skierowanego; 
 określa znaki funkcji trygonometrycznych w poszczególnych ćwiartkach; 
 oblicza wartości funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta; 
 zna podstawowe związki między funkcjami trygonometrycznymi; 
 dowodzi tożsamości trygonometryczne; 
 oblicza pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych, jeśli jest znana jedna z nich; 
 buduje w układzie współrzędnych kąt, znając wartość jednej z jego funkcji 

trygonometrycznych; 
 zna i stosuje wzory trygonometryczne do obliczania funkcji trygonometrycznych dowolnych 

kątów; 
 zna i stosuje twierdzenie sinusów i twierdzenie cosinusów do rozwiązywania trójkątów  

3  stosuje wzory redukcyjne do dowodzenia tożsamości trygonometrycznych; 

 rozwiązuje zadania geometryczne z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych kąta ostrego 



w trójkącie prostokątnym; 

4  stosuje twierdzenie sinusów i twierdzenie cosinusów do rozwiązywania dowolnych zadań 
geometrycznych; 

5  stosuje twierdzenie sinusów i twierdzenie cosinusów do zadań na dowodzenie; 

 sprawnie posługuje się językiem matematycznym i symboliką matematyczną 

 



14. Geometria płaska – pole koła, pole trójkąta 

Ocena Uczeń 

2  zna wzory na pole trójkąta 

 oblicza pole figury wykorzystując podział tej figury na rozłączne części; 

 stosuje poznane wzory do obliczania pól trójkątów; 
 stosuje wzory na pole trójkąta do wyznaczania wielkości występujących w tych wzorach (np. 

długości wysokości, długości promienia koła wpisanego w trójkąt, długości promienia okręgu 
opisanego na trójkącie);•  

 stosuje wzór na pole koła i pole wycinka koła w rozwiązywaniu zadań; 

3  stosuje twierdzenie o polach trójkątów podobnych w rozwiązywaniu zadań; 

4  stosuje poznane wzory do rozwiązywania dowolnych zadań geometrycznych 

5  rozwiązuje zadania na dowodzenie z zastosowaniem pojęcia pola. 

 sprawnie posługuje się językiem matematycznym i symboliką matematyczną 

 
 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania z zakresu ,,2” 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania z zakresu ,,2” i ,,3” 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania z zakresu ,,2” i ,,3” i ,,4” 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania z zakresu ,,2” i ,,3” i ,,4” i ,,5” 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania z zakresu ,,2” i ,,3” i ,,4” i ,,5” a ponadto 
samodzielnie rozwiązuje nietypowe zadania o wysokim stopniu trudności, odkrywa, formułuje i dowodzi 
twierdzenia. 
 
 
FORMY OCENIANIA Z MATEMATYKI  

 

WSKAŹNIKI PROCENTOWE  

SPRAWDZIANY  40%  

KARTKÓWKI  25%  

AKTYWNOŚĆ  10%  

ZADANIE DOMOWE  15%  

INNE FORMY np. odpowiedź ustna  10%  

 
 
PRZELICZNIK OCEN ZE SPRAWDZIANÓW W SKALI PROCENTOWEJ: 
0-40% niedostateczny 
41-55% dopuszczający 
56-69% dostateczny 
70-74% + dostateczny 
75-84% dobry 
85-90% + dobry 
91-99% bardzo dobry 
100% celujący 
 

PRZELICZNIK OCEN Z KARTKÓWEK W SKALI PROCENTOWEJ: 



0-40% niedostateczny 
41-55% dopuszczający 
56-69% dostateczny 
70-74% + dostateczny 
75-84% dobry 
85-90% + dobry 
91-100% bardzo dobry 
 
 
 
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (dwa razy w semestrze). Prawo to nie dotyczy 
lekcji, na których przewidziane są zapowiedziane wcześniej kartkówki lub sprawdziany. 
Uczeń może poprawić każdą ocenę niedostateczną. Poprawa odbywa się na zasadach ustalonych 
z nauczycielem. 
Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w terminie dwóch tygodni od daty 
sprawdzianu. 
Jeżeli podczas sprawdzianu lub kartkówki uczeń pracuje niesamodzielnie, wówczas otrzymuje ocenę 
niedostateczną bez możliwości poprawy. 
W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej za I semestr, uczeń jest zobowiązany zaliczyć zakres 
materiału przewidzianego do poprawy. Nauczyciel ustala z uczniem termin oraz  formę zaliczenia.  
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