
PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z 

MATEMATYKI 

 

1. Egzamin poprawkowy wyznacza się w przypadku rocznej oceny niedostatecznej z 

zastrzeżeniem że:  

- uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, a w wyjątkowych 

przypadkach z dwóch przedmiotów, jeżeli Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę,  

2. Egzamin poprawkowy wyznacza dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców, prawnych 

opiekunów, który musi być złożony przed posiedzeniem Plenarnej Rady Pedagogicznej.  

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły nie później niż w ostatnim 

tygodniu ferii letnich.  

4. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje trzyosobową 

komisję egzaminacyjną w składzie:  

- przewodniczący. - dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję 

kierowniczą, który dba o przebieg egzaminu i przekazuje decyzje o wyniku egzaminu,  

- -egzaminator 1- nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu, który przygotowuje zestawy 

pytań, egzaminuje ucznia. Nauczyciel uczący ucznia może być zwolniony z pracy w komisji 

egzaminacyjnej na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w 

tym przypadku powołuje się nauczyciela tego samego przedmiotu,  

- egzaminator II - nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, który egzaminuje 

ucznia.  

5. Po ustaleniu przez dyrektora szkoły terminu egzaminu poprawkowego nauczyciel 

przedmiotu / egzaminator / zobowiązany jest zapoznać ucznia z procedurą egzaminu oraz z 

zakresem materiału objętego egzaminem, co powinno zostać potwierdzone pisemne przez 

ucznia, rodzica.  

6. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa 45 minut i 

składa się z zadań otwartych, część ustna składa się z trzech zadań otwartych i trwa co 

najwyżej 20 minut.  

7. Nauczyciel- egzaminator I przygotowuje zestawy zadań zgodnie z wymaganiami oraz 

schematy punktowania do części pisemnej.  

8. Przy ustalaniu zestawu zadań nauczyciel - egzaminator zobowiązany jest respektować 

orzeczenie poradni dotyczącego dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia.  

9. Przygotowane zestawy zadań egzaminacyjnych nauczyciel - egzaminator przedstawia do 

zatwierdzenia dyrektorowi szkoły najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem 

egzaminu.  



10. Osiągnięcie przez ucznia:  

100%-98% punktów z egzaminu pisemnego i rozwiązanie trzech zadań na części ustnej daje 

uczniowi ocenę celującą,  

97%-87% punktów z egzaminu pisemnego i rozwiązanie trzech zadań na części ustnej daje 

uczniowi ocenę bardzo dobrą,  

86%-76% punktów z egzaminu pisemnego i rozwiązanie trzech zadań na części ustnej daje 

uczniowi ocenę dobrą, 

75%-56 % punktów z egzaminu pisemnego i rozwiązanie co najmniej dwóch zadań na części 

ustnej daje uczniowi ocenę dostateczną,  

55%-40% punktów z egzaminu pisemnego i rozwiązanie co najmniej jednego zadania na 

części ustnej daje uczniowi ocenę dopuszczającą,  

39%-0% punktów z egzaminu pisemnego i rozwiązanie co najmniej dwóch zadania na części 

ustnej daje uczniowi ocenę dopuszczającą,  

39%-0% punktów z egzaminu pisemnego i rozwiązanie mniej jak dwóch zadań na części 

ustnej daje ocenę niedostateczną. 

11. Ogłoszenie wyniku egzaminu następuje w tym samym dniu.  

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu jest ostateczna.  

13. Uczniowi przysługuje drugi termin egzaminu poprawkowego w przypadku ważnych i 

udokumentowanych przyczyn losowych /zaświadczenie lekarskie/. Nowy termin egzaminu 

wyznacza dyrektor szkoły / nie później, niż do końca września /.  

14. Jeżeli uczeń nie uzyska pozytywnego wyniku egzaminu poprawkowego powtarza klasę w 

macierzystej szkole lub innej /w przypadku braku miejsc w szkole macierzystej/, z 

zastrzeżeniem, że uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może 

jeden raz w ciągu całego cyklu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych zajęć oprócz klasy programowo najwyższej.  

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Z 

MATEMATYKI 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego przedmiotu, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 

ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w szkolnym planie nauczania.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

3. Na pisemny wniosek ucznia, rodziców lub prawnego opiekuna ucznia nieklasyfikowanego 

z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny.  

5. Do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje trzyosobową 

komisję egzaminacyjną w składzie:  

- przewodniczący - dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję 

kierowniczą, który dba o przebieg egzaminu i przekazuje decyzje o wyniku egzaminu,  

- -egzaminator 1- nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu, który przygotowuje zestawy 

zadań, egzaminuje ucznia. Nauczyciel uczący ucznia może być zwolniony z pracy w komisji 

egzaminacyjnej na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w 

tym przypadku powołuje się nauczyciela tego samego przedmiotu,  

- egzaminator II - nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, który egzaminuje 

ucznia.  

6. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa 45 minut i 

składa się z zadań otwartych, część ustna składa się z trzech zadań otwartych.  

7. Nauczyciel - egzaminator I przygotowuje zestawy zadań zgodnie z wymaganiami na 

poszczególne oceny oraz schematy punktowania do części pisemnej.  

8. Przy ustalaniu zestawu zadań nauczyciel - egzaminator zobowiązany jest respektować 

orzeczenie poradni dotyczącego dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia. 

9. Przygotowane zestawy zadań egzaminacyjnych nauczyciel - egzaminator przedstawia do 

zatwierdzenia dyrektorowi szkoły najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem 

egzaminu.  

10. Osiągnięcie przez ucznia:  

100%-98% punktów z egzaminu pisemnego i rozwiązanie trzech zadań na części ustnej daje 

uczniowi ocenę celującą,  



97%-87% punktów z egzaminu pisemnego i rozwiązanie trzech zadań na części ustnej daje 

uczniowi ocenę bardzo dobrą,  

86%-76% punktów z egzaminu pisemnego i rozwiązanie trzech zadań na części ustnej daje 

uczniowi ocenę dobrą, 

75%-56 % punktów z egzaminu pisemnego i rozwiązanie co najmniej dwóch zadań na części 

ustnej daje uczniowi ocenę dostateczną,  

55%-40% punktów z egzaminu pisemnego i rozwiązanie co najmniej jednego zadania na 

części ustnej daje uczniowi ocenę dopuszczającą,  

39%-0% punktów z egzaminu pisemnego i rozwiązanie co najmniej dwóch zadania na części 

ustnej daje uczniowi ocenę dopuszczającą,  

39%-0% punktów z egzaminu pisemnego i rozwiązanie mniej jak dwóch zadań na części 

ustnej daje ocenę niedostateczną. 

11. Jeżeli w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń uzyskał ocenę niedostateczną na 

koniec roku szkolnego to może ubiegać się o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego  

/zgodnie z procedurą/.  

 

 

 


