
Zasady pracy na lekcjach matematyki
1. Uczeń ma obowiązek punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia 

matematyki.
2. Uczeń pozostawia porządek na swoim stanowisku pracy po zakończonej lekcji.
3. Na lekcje matematyki uczeń przynosi: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, 

przybory geometryczne oraz przybory do pisania.
4. Uczeń na lekcji odpowiada siedząc, chyba, ze istnieje powód do wezwania go do tablicy.
5. Podczas lekcji uczeń nie je, nie pije, nie żuje gumy.
6. Uczeń zobowiązany jest do przygotowania się do każdej lekcji.
7. W przypadku nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków na 

najbliższe zajęcia.
8. Wiadomości i umiejętności dotyczące materiału z 2-3 ostatnich lekcji mogą być sprawdzane 

w formie odpowiedzi ustnej lub pisemnej – kartkówki, o której nauczyciel nie musi 
wcześniej informować uczniów.

9. Po zrealizowaniu całego działu materiału uczeń pisze sprawdzian wiadomości 
i umiejętności, termin zostaje ustalony z tygodniowym wyprzedzeniem, wpisany do 
dziennika oraz zeszytu ucznia. Sprawdzian jest poprzedzony lekcją powtórzeniową.

10. Jeżeli uczeń, z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie pisał sprawdzianu, przystępuje 
do zaliczenia materiału w innym, uzgodnionym terminie.

11. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu uczeń może w ciągu 
tygodnia od daty uzyskania tej oceny zaliczyć materiał. Wówczas w dzienniku lekcyjnym 
uczeń otrzymuje obok oceny “1” ocenę z poprawy.

12. Prace pisemne oceniane będą następująco:
0% - 40% ocena niedostateczna
41% - 50% ocena dopuszczająca
51% - 75% ocena dostateczna
76% - 90% ocena dobra
91% - 100% ocena bardzo dobra

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który uzyskał wystarczającą liczbę punktów na ocenę 
bardzo dobrą i poprawnie rozwiązał zadanie dodatkowe.

13. Uczeń oceniany jest systematycznie, a oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne.
14. Uczeń za swoja aktywność na lekcji otrzymuje punkty: “+” lub „-”. Uzyskanie przez ucznia 

pięciu punktów jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny zależnej od ilości „plusów”.
15. Uczeń ma prawo na początku lekcji zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyn, nie 

więcej niż dwa razy w okresie. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku.
16. Uczeń jest zobowiązany do odrabiania prac domowych, dwa razy w okresie ma możliwość 

zgłoszenia braku zadania.
17. Jeżeli uczeń nie zgłosi nie odrobienia zadania domowego, a nauczyciel stwierdzi jego brak 

konsekwencją jest ocena niedostateczna.
18. Przy wystawianiu oceny na I okres (na koniec roku) brana jest pod uwagę praca ucznia, jego 

aktywność na zajęciach oraz zaangażowanie w prace dodatkowe. 


