PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI W KLASIE 4T
Ogólne zasady oceniania oraz wystawiania ocen śródrocznych i rocznych zawarte są w Regulaminie Szkoły, w Ocenianiu
Wewnątrzszkolnym oraz innych dokumentach regulujących system oświaty.

1.

Na każdej lekcji matematyki powinieneś/powinnaś mieć książkę, zeszyt do matematyki, zeszyt ćwiczeń 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 odpowiedzi i oceny pracy domowej, ale masz obowiązek uczestniczyć w lekcji. Nieprzygotowanie nie zwalnia
Cię z pisania pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki.

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).



prace klasowe (waga 3) – 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. W takim przypadku pierwotna ocena ma wagę 1 a z
poprawy 3. 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 2) – oceny z kartkówek możesz poprawić (oprócz oceny bardzo dobrej). W takim przypadku pierwotna
ocena ma wagę 1 a z poprawy 2;



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);



praca na lekcji (waga 1);



zadania dodatkowe dla chętnych (waga 1);



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

4.

Prace klasowe, kartkówki i inne prace pisemne oceniane są w następujący sposób:
1 (niedostateczny)
22 (dopuszczający)
2+
33 (dostateczny)
3+

0-44%
45-49%
50-54%
55-59%
60-64%
65-69%
70-74%

44 (dobry)
4+
55 (bardzo dobry)
5+
6 (celujący)

75-79%
80-84%
85-89%
90-94%
95-97%
98-99%
100%

5.

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

6.

Sprawdzone kartkówki, zadania domowe i inne prace pisemne otrzymasz do domu.

7.

Po napisaniu danej pracy klasowej przez wszystkich uczniów z klasy, sprawdzoną pracę możesz zabrać do domu, musisz ją
jednak przynieść na następną lekcje. Jeżeli uczeń nie przyniesie pracy, kolejne sprawdzone prace klasowe po wcześniejszym
umówieniu będą dostępne dla rodziców podczas zebrań i dni otwartych.

8.

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna wystawiona zostanie zgodnie z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym na podstawie
uzyskanych przez Ciebie ocen cząstkowych, Twojego zaangażowania, predyspozycji i postępów w nauce.
Wskazówką do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona wszystkich ocen cząstkowych. Najczęściej
oceny proponowane są według poniższego schematu:

9.

Średnia z ocen cząstkowych

1-1,74

1,75-2,74

2,75-3,74

3,75-4,74

4,75-5,49

5,5-6,00

Ocena śródroczna/ roczna

niedostateczny

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

W celu uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna musisz wykazać się wiedzą podczas sprawdzianu
poprawkowego. Zakres materiału zostanie ustalony po konsultacji z nauczycielem.
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