
ZASADY USTALANIA OCENY SEMESTRALNEJ (KOŃCOWOROCZNEJ) Z MATEMATYKI 

W TECHNIKUM NR 14 

 

 Oceny z matematyki wystawia się na podstawie zdobytych w trakcie trwania semestru ocen cząstkowych. 

Oceny mają określone wagi: badanie wyników/matura próbna/sprawdzian frekwencyjny/uzupełnienie warunkowej 

promocji – waga 6, zadanie klasowe (obejmujące cały dział) – waga 4, sprawdzian (z mniejszej partii materiału ale 

większej niż 3 tematy) – waga 2, kartkówka, zadanie, odpowiedź, aktywność, ćwiczenie, praca na lekcji – waga 1. 

Ocena semestralna jest średnią ważoną.  

Aby uzyskać ocenę dopuszczającą uczeń musi: 

       -   zaliczyć pozytywnie jedno z zadań klasowych( z wagą 4) lub badanie wyników ( jeśli takie jest     realizowane 

w semestrze z wagą 6). Za zaliczenie uznaje się również poprawione zadanie klasowe w sytuacji oceny 

niedostatecznej.  

       -   uzyskać średnią ocen co najmniej 1,75 

Aby uzyskać oceny: dostateczny, dobry, bardzo dobry i celujący należy uzyskać odpowiednio średnie co najmniej: 

2,51; 3,51; 4,51; 5,51 

Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny końcoworocznej jest uzyskanie oceny pozytywnej w 

drugim semestrze oraz średniej rocznej 1,51 ( dotyczy tylko uczniów, którzy w pierwszym semestrze uzyskali 

ocenę niedostateczną). 

 

 Sprawdzian frekwencyjny  

 

Sprawdzian organizowany na podstawie §119 pkt.2 ust.9 Statutu Szkoły (dostępny na stronie www.zsz3.pl).  

Może być wyznaczony przez nauczyciela w przypadku opuszczenia przez ucznia więcej niż 25% zajęć.  

Z matematyki sprawdzian taki może odbyć się  raz w semestrze – najpóźniej na tydzień przed konferencją 

śródsemestralną i konferencją klasyfikacyjną.  

Termin sprawdzianu ustala nauczyciel poza lekcjami. Jeśli uczeń nie stawi się na sprawdzian w umówionym terminie 

otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. Sprawdzianu frekwencyjnego nie można poprawić i jest 

liczony do ogólnej średniej z wagą 6. Zakres sprawdzianu obejmuje cały materiał z okresu nieobecności ucznia  

( połowa semestru). 

 

Uzupełnienie warunkowej promocji 

 

Termin sprawdzianu uzupełniającego warunkową promocję ustala nauczyciel poza lekcjami. Jeśli uczeń nie stawi się 

na sprawdzian w umówionym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. Sprawdzianu 

warunkowego nie można poprawić i jest liczony do ogólnej średniej z wagą 6. Zakres sprawdzianu obejmuje cały 

materiał, za który uczeń w roku poprzednim uzyskał ocenę niedostateczną ( cały rok szkolny lub drugi semestr).  

Otrzymanie oceny niedostatecznej ze sprawdzianu uzupełniającego może skutkować otrzymaniem oceny 

niedostatecznej na koniec bieżącego roku szkolnego. 

 

 

http://www.zsz3.pl/

