
Regulamin przedmiotowy z matematyki: 

 

1. Zasady oceniania zgodne są z Regulaminem Oceniania i Promowania Wewnątrzszkolnego 

Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego Nr 60. 

0 - 39 niedostateczny  

40 - 54 dopuszczający  

55 - 69 dostateczny  

70 - 84 dobry  

85 - 95 bardzo dobry  

96 - 100 celujący 

2. Uczeń może otrzymać ocenę za: 

- pracę klasową, 

- kartkówkę, 

- odpowiedź ustną, 

- zadanie domowe, 

- aktywność na lekcji. 

3. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Istnieje możliwość ich 

dobrowolnej poprawy, jednak w przypadku nieobecności ucznia przystąpienie do poprawy jest  

obowiązkowe. Ostateczną oceną za pracę klasową jest średnia 

arytmetyczna z obydwu podejść do niej. Oceny z prac klasowych liczą się do oceny końcowej z wagą 
4. Każdą pracę klasową można poprawić, w terminie ustalonym przez nauczyciela. Ocena 

końcowa z pracy klasowej jest średnią arytmetyczną obu ocen. W przypadku nienapisania pracy 

klasowej w wyznaczonych terminach, uczeń otrzymuje 0 punktów. 

4. Kartkówki, sprawdzające materiał z 3 ostatnich tematów będą zazwyczaj zapowiadane i  

przeprowadzane na początku lekcji czas ok. 20 min. Ocena z kartkówek jest z wagą 2. 

5. W ciągu semestru uczeń może być trzy razy nieprzygotowany do lekcji, pod warunkiem, że zgłosi to  

nauczycielowi podczas odczytywania listy obecności. Nieprzygotowanie zwalnia z posiadania 
odrobionej  

pracy domowej. Kolejne nieprzygotowania oznaczają otrzymanie oceny niedostatecznej. 

6. Za pożądaną aktywność na lekcji, bądź poprawnie zrobione zadanie wskazane przez nauczyciela 
uczeń może otrzymać znak "+". Trzy takie znaki mogą być oceną "95%" z wagą 1. 

7. Uczeń po nieobecności zobowiązany jest do uzupełnienia materiału w zeszycie i zapoznania się z 



nim. 

8. Uczeń jest zobowiązany do zachowania dyscypliny podczas lekcji: 

-ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA TELEFONU KOMÓRKOWEGO 

-KONSULTACJE BEZ ZGODY NAUCZYCIELA Z INNYMI UCZNIAMI (NAWET TE DOTYCZĄCE 
MATEMATYKI) ZOSTAWIA NA PRZERWĘ 

- przychodzi na lekcje punktualnie, w przypadku spóźnienia niezwłocznie zajmuje miejsce i nie 
zakłóca toku lekcji. Nauczyciel zaznacza spóźnienie w dzienniku w sytuacji, gdy nie przekracza ono 15 
minut, 

- przynosi wszystkie potrzebne przybory (zeszyt, zalecone podręczniki, długopis, ołówek, linijkę, 

ekierkę, kątomierz, cyrkiel, kalkulator), 

- nie przeszkadza innym w pracy, 

- nie żuje gumy, nie je podczas lekcji, 

- na lekcji zajmuje się tylko matematyką, 

- nie korzysta z niedozwolonych pomocy naukowych na kartkówkach i sprawdzianach, 

- ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym znajdują się notatki z lekcji i wykonane 

prace domowe. 

9. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje nauczyciel. 

W przypadku pytań związanych z lekcjami matematyki, proszę o kontakt przez Librusa. 

Monika Bielińska 

 

 


