Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki
Z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania nauczyciel zajęć edukacyjnych zapoznaje
uczniów nie później niż do 15 września w każdym roku szkolnym, a rodziców (prawnych
opiekunów) na ich życzenie w czasie wywiadówek lub indywidualnych spotkań.

I. Wymagania edukacyjne.
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen, są dostępne u nauczyciela.
II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:
Z matematyki uczeń otrzymuje oceny z:
I. prac domowych, odpowiedzi ustnych, sprawdzianów;
II. prac klasowych.
Uczeń nie otrzymuje oceny , a tylko wynik procentowy w kl. I z „Klasówki po
gimnazjum”, w kl. II z testu po drugiej klasie, w kl. III z matury próbnej.
Pracę domową uczeń rozwiązuje w zeszycie przedmiotowym. Brak pracy domowej lub
jej częściowe rozwiązanie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
Nieobecność na trzech ostatnich lekcjach może być usprawiedliwieniem nie rozwiązania
zadania domowego.
Odpowiedź ustna obejmuje definicje, własności, twierdzenia, wzory z całego działu
tematycznego, a nie tylko wiadomości z trzech ostatnich lekcji. A także umiejętności
rozwiązania zadania domowego.
Sprawdziany mogą być są niezapowiedziane i obejmują materiał z trzech ostatnich
lekcji.
Liczba sprawdzianów w semestrze jest nieograniczona .
Ze sprawdzianów można zdobyć od 0-9pkt, co daje następujące oceny:
3pkt - ndst
4-5pkt - dop
6pkt - dst
8-7pkt - db
9pkt - bdb
Próby ściągania równoznaczne są z oceną niedostateczną. Sprawdzianów nie
poprawiamy. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie zalicza go po godzinach
lekcyjnych w ustalonym z nauczycielem terminie, do momentu zakończenia działu,
którego dany sprawdzian dotyczy.

Prace klasowe są zapowiedziane co najmniej na tydzień przed jej napisaniem. Zawierają
zadania z całego działu .
Zasady oceniania prac klasowych:
100%-

6

99% -90%- 5
89%-75%-

4

74%-55%-

3

54%-40%-

2

39% i mniej - 1
Poprawa pracy klasowej( obowiązkowa dla uczniów, którzy jej nie pisali lub otrzymali
ocenę niedostateczną, a dla pozostałych- z wyjątkiem ocen celującej i bardzo dobrej- dla
chętnych) w terminie ustalonym wspólnie przez ucznia i nauczyciela poza zajęciami
lekcyjnymi.
Każdą pracę pisemną uczeń otrzymuje do wglądu od nauczyciela. Uczniowi
przedstawiony jest schemat punktacji za każde zadanie oraz zasady oceniania pracy.

Ocenę śródroczną i roczną ustala się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym oceny z
prac klasowych mają wagę 5, ze sprawdzianów wagę 3, z pracy domowej i odpowiedzi 2.
Na ocenę ma wpływ także: systematyczna praca, możliwości ucznia oraz jego
zaangażowanie. Na koniec semestru nauczyciel wystawia ocenę za aktywność z wagą 5.
Ocena za aktywność ustalona jest na podstawie pracy na lekcji ( rozwiązywanie zadań
przy tablicy), odpytywanie ucznia z pojęć , twierdzeń i własności, zaangażowania na
lekcji.
III. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej:
Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna może ulec zmianie w wyniku:


Otrzymania przez ucznia nowych ocen w okresie od wystawienia przez
nauczyciela przewidywanej oceny rocznej do rady klasyfikacyjnej.



Napisania przez ucznia „pracy sprawdzającej”. Do napisania pracy sprawdzającej
może przystąpić uczeń który:



posiada oceny z wszystkich przeprowadzonych prac pisemnych;



wśród ocen cząstkowych ucznia znajdują się oceny o którą występuje;



przynajmniej z jednej pracy klasowej posiada ocenę o którą występuje;



podejmował próby poprawy ocen niedostatecznych z prac klasowych;



jego frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie może być niższa niż 80%
( z wyjątkiem długotrwałej choroby);



wszystkie nieobecności na danych zajęciach są usprawiedliwione.



Uczeń składa do Dyrektora szkoły podanie z uzasadnieniem o pisanie pracy
sprawdzającej najpóźniej 3 dni po wywiadówce, na której zapoznano rodziców z
przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną.



Uczeń może składać podanie o podwyższenie oceny o jeden stopień od
przewidywanej



Praca sprawdzająca obejmuje zakres materiału z całego roku i musi odbyć się w
ciągu5 dni od złożenia podania.



Poprawa oceny rocznej następuje jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został
zaliczony na ocenę, o którą ubiegał się uczeń lub ocenę wyższą.



Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej niezależnie
od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
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