PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – MATEMATYKA

1. Każdy Uczeń zna kryteria oceniania.
2. Przedmiotem oceniania są różne formy pracy uczniów.
3. Oceny są jawne.
4. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe.
5. Prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne i prace domowe są obowiązkowe.
6. Prace klasowe i sprawdziany zapowiadane są minimum tydzień wcześniej.
7. Sprawdzone i ocenione prace klasowe i sprawdziany pozostają u nauczyciela.
8. Uczeń ma prawo poprawić pracę klasową i sprawdzian w terminie 2 tygodni od dnia powrotu
do szkoły. Poprawa jest dobrowolna.
9. W przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej lub sprawdzianie jest on zobowiązany
napisać tę pracę w terminie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły (nieobecność
usprawiedliwiona) lub w terminie 1 tygodnia, gdy nieusprawiedliwiona.
10. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane.
11. Kartkówki są oddawane uczniom, który ma obowiązek wkleić je do zeszytu.
12. Kartkówkę można poprawić.
13. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (brak
zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak przyrządów matematycznych
np. cyrkla) po przekroczeniu limitu za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną.
14. Oceny z prac domowych nie można poprawiać.
15. Uczeń który opuścił więcej niż 50% lekcji może być nieklasyfikowany z przedmiotu.
16. Uczeń ma prawo poprawić ocenę semestralną i roczną (za wyjątkiem ocen niedostatecznych),
w terminie 3 dni od daty wystawienia oceny pisząc sprawdzian z materiału obejmującego
dany semestr lub rok.
17. Uczeń, który otrzymał na I semestr ocenę niedostateczną, aby otrzymać ocenę pozytywną
w II semestrze musi uzupełnić wiedzę i umiejętności z I semestru. Sprawdzenie tej wiedzy
i umiejętności odbywa się w formie pisemnej.
18. Ocena semestralna jest średnią ważoną przy czym prace klasowe mają wagę – 5 , sprawdziany
– 4, kartkówki – 3, odpowiedź ustna – 2, prace domowe, dodatkowe i inne - 1.
Oceny z prac pisemnych:

0% - 30% - niedostateczny
31% - 49% - dopuszczający
50% - 74% - dostateczny
75% - 90% - dobry
91% - 100% - bardzo dobry
95 % + zadanie na celujący - celujący
Ocena semestralna :
… – 1.75 – niedostateczny
1.76 – 2.75 – dopuszczający
2.76 – 3.75 – dostateczny
3.76 – 4.75 – dobry
4.76 – 5.75 – bardzo dobry
5.76 – 6.00 – celujący

