PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI

1.

Na każdej lekcji matematyki powinieneś/powinnaś mieć książkę, zeszyt do matematyki oraz zapowiedziane przez
nauczyciela przyrządy.

2.

W ciągu jednego semestru masz prawo trzy razy zgłosić nieprzygotowanie. Musisz zrobić to na samym początku
lekcji. Za czwarte i następne nieprzygotowania stawiana jest ocena niedostateczna (waga 1). Po zgłoszeniu
nieprzygotowania jesteś zwolniony/a z ustnej odpowiedzi, niezapowiedzianej kartkówki i oceny pracy domowej, ale
masz obowiązek uczestniczyć w lekcji. Nie możesz zgłosić nieprzygotowania na pracach klasowych i
zapowiedzianych kartkówkach.

3.

Przy ocenie Twoich osiągnięć będę brała pod uwagę zarówno wypowiedzi ustne jak i pisemne. Będą one
obejmować treści z bieżących lekcji, jak też większe partie materiału. Ocenie podlegać będzie również Twoja praca
na lekcji (pomysły, zaangażowanie, przygotowanie do lekcji).

4.



prace klasowe (waga 2) – na koniec każdego działu matematyki przewidziane są pisemne prace klasowe. Przed
każdą pracą klasową dostaniesz informacje o zakresie materiału. W przypadku otrzymania oceny
niedostatecznej masz obowiązek poprawy pracy klasowej. Możesz również poprawiać ocenę dopuszczającą,
dostateczną i dobrą. Ocenę z pracy klasowej można poprawić w ciągu dwóch tygodni od oddania
sprawdzonych prac (na dyżurze matematycznym) ale ocena z poprawy nie likwiduje tej ze sprawdzianu. Każdy
może raz poprawić swoją ocenę. Uczeń, który nie był obecny na pracy pisemnej, ma obowiązek napisać ją w
terminie 2 tygodni od przyjścia do szkoły. Termin zostaje ustalony po konsultacji ucznia z nauczycielem. Jeśli
uczeń był nieobecny tylko w dniu pracy pisemnej, pisze ją zaraz na następnej lekcji.



kartkówki (waga 1) – obejmują materiał z czterech ostatnich tematów oraz sprawdzają znajomość podstaw
danego działu matematyki; mogą być niezapowiedziane.



prace domowe (waga 1) – masz obowiązek systematycznie odrabiać prace domowe. Niewykonanie pracy
domowej i niezgłoszenie nieprzygotowania skutkuje oceną niedostateczną (waga 1);



wypowiedź ustna (waga 1);



serie zadań domowych (waga 1);



zadania dodatkowe (waga 1);



aktywność, praca na lekcji, obowiązkowość(waga 1) –każdy uczeń może otrzymać „+’’ lub „-’’ za pracę w
czasie lekcji. Za pięć „+’’ uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za trzy „-’’ niedostateczną.

Ściąganie podczas prac klasowych, kartkówek oraz odpisywanie prac domowych skutkuje oceną niedostateczną
(waga 1).

Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna wystawiona zostanie z ocen cząstkowych na podstawie średniej ważonej. Ocena z
prac klasowych ma wagę 2, co oznacza, że liczona jest ona dwa razy do średniej ocen. Pozostałe oceny mają wagę 1, czyli
liczone są tylko raz. Na ocenę mają też wpływ Twoja postawa na lekcji i wysiłek włożony w pracę. W przypadku
niewielkich braków do określonej oceny uczeń może podnieść swój stopień, wykazując się wiedzą podczas sprawdzianu
semestralnego lub rocznego.
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