Zasady Oceniania z matematyki
1.

Oceniamy:



wiedzę, umiejętności, poprawność rachunkową, rozumowanie matematyczne, tworzenie obiektów matematycznych



pracowitość, aktywność, argumentację, przygotowanie do lekcji, pracę samodzielną i w grupach
Oceniamy poprzez: prace klasowe, sprawdziany, projekty, odpowiedzi ustne, kartkówki, pracę na lekcji, prace dodatkowe,
konkursy

2.

Wymagania programowe dostępne są w załączniku.

3.

Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe, zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.

4.

Kartkówki są pisemną formą odpowiedzi i nie muszą być zapowiadane.

5.

Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy pisemnej z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie
dwutygodniowym od daty powrotu do szkoły. Nauczyciel na wniosek ucznia ma obowiązek ustalić termin i miejsce
pisania pracy pisemnej.

6.

Uczniowie piszą prace klasowe sprawdzające ich osiągnięcia po zakończeniu każdego działu w ciągu jednej godziny
lekcyjnej. Jeżeli dział jest obszerny, to nauczyciel może zrobić dodatkowy sprawdzian obejmujący materiał z kilku lekcji.
Kartkówka obejmuje materiał z max z 3 ostanich lekcji.

7.

Poprawa pracy klasowej, sprawdzianu jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania prac.
Uczeń poprawia ją tylko raz. O poprawę pracy klasowej i sprawdzianu wnioskuje uczeń. Termin i formę poprawy ustala
nauczyciel, informując o niej ucznia. Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy pisemnej wpisuje się do dziennika
obok pierwszego stopnia z tego sprawdzianu. Uczniowi, który nie poprawił oceny niedostatecznej nie wpisuje się
drugiej negatywnej oceny do dziennika.

8.

Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie
gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, w stosunku co do których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w
pisaniu pracy powinni zostać odpytani lub ponownie napisać pracę pisemną w najbliższym możliwym czasie w obecności
klasy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy pisemnej może być podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego.

9.

Każda ocena wystawiona przez nauczyciela jest jawna i na życzenie uzasadniona.

10. Nauczyciel oddaje uczniowi do wglądu poprawioną pracę klasową i sprawdzian w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie
od jej napisania.
11. Nauczyciel przechowuje prace klasowe i sprawdziany w szkole przez jeden rok szkolny.
12. Uczeń może bez konsekwencji trzykrotnie w trakcie semestreu zgłosić nieprzygotowanie lub brak zadania domowego. Za
każdy kolejny brak lub nieprzygotowanie otrzyma ocenę ndst. Brak zadania domowego musi uzupełnić na kolejną lekcję.
13. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia, jego wkład pracy, zalecenia z opinii i orzeczeń.
14. W warunkach nauki zdalnej uczeń ma obowiązek wykonywać i odsyłać w wyznaczonym terminie zadania przesłane przez
nauczyciela. Za nieodesłanie zadania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
15. Uczeń który opuścił 50% lekcji może nie być klasyfikowany z przedmiotu.
16. Ocenę semestralną (roczną) wyznacza średnia ważona

Rodzaj
- praca klasowa,
- sprawdzian,
- laureat kuratoryjnego konkursu przedmiotowego, laureat konkursu minimum gminnego
- projekt
- kartkówka
- zadanie domowe,
- aktywność na lekcji,
- praca w grupie,
- laureat w konkursach na poziomie szkolnym
- zeszyt ,
- ćwiczenia

Waga
5

4
3
2

1

Średnia
ważona
Powyżej 5,65
5,64 - 4,65
4,64 - 3,65
3,64 - 2,65
2,64 - 1,65
1,64 i mniej

Ocena śródroczna i roczna
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny

Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek:
Procent uzyskanych
punktów
100% - 98%
97% - 88%
87% - 70%
69%- 50%
49% - 30%
29% - 0%

Stopień
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny

