PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE Va i VIIb- rok szkolny 2018/2019
1.
2.

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
Uczeń jest zobowiązany rzetelnie przygotowywać się na lekcje poprzez:

posiadanie podręcznika, zeszytu, zeszytu, zeszytu ćwiczeń oraz przyborów geometrycznych,

odrabianie zadań domowych,

przygotowywanie się do odpowiedzi ustnych i prac pisemnych.
3. Ocenie podlegają różne formy aktywności i pracy ucznia:

prace klasowe, dłuższe sprawdziany, kartkówki,

pracę na lekcji, karty pracy,

zadania domowe, prace długoterminowe,

odpowiedzi ustne,

udział w konkursach,

wykonywanie pomocy dydaktycznych.
4. Na lekcjach stawiane będą plusy i minusy: trzy plusy -bardzo dobry, trzy minusy-niedostateczny.
Plusy można otrzymać za: aktywną pracę na lekcjach, starannie wykonane zadanie domowe,
prace dodatkowe, rzetelne prowadzenie zeszytu.
Minusy można otrzymać za: brak pracy na lekcjach, niewykonywanie notatek, utrudnianie lub uniemożliwianie innym
korzystanie z lekcji, brak zadania domowego ,zeszytu, zeszytu ćwiczeń, podręcznika, przyborów geometrycznych,
niestaranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
5. Prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuści pracę obowiązkową z przyczyn
losowych, to musi ją uzupełnić w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły, po uprzednim ustaleniu terminu z
nauczycielem. Jeśli nie napisze zaległej pracy pisemnej w terminie, to na lekcji matematyki otrzyma zestaw adekwatny
do zestawu zaległej pracy pisemnej do natychmiastowego wykonania.
6. Uczeń ma prawo poprawiać ocenę niedostateczna i dopuszczającą z kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych w
ciągu dwóch tygodni od oddania prac.
Poprawę można pisać tylko raz w uzgodnionym z nauczycielem terminie.
Przy poprawieniu sprawdzianu i pisaniu w drugim terminie kryteria pozostają takie same.
7. Za pracę niesamodzielną (odpisywanie) oraz komunikowanie się z innymi w trakcie jej pisania uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną i nie ma prawa do jej poprawy.
8. Kartkówki mogą obejmować materiał 3 ostatnich lekcji (nie muszą być zapowiadane).
9. Uczeń ma prawo zgłosić brak przygotowania do lekcji wówczas, gdy:

nie wykonał zadania domowego (2razy w semestrze).

nie przyniósł przyborów geometrycznych, zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń lub w inny sposób nie
jest przygotowany do zajęć (2 razy w semestrze).Uczeń musi zgłosić powyższe braki na początku lekcji.
Prawo to nie dotyczy wcześniej zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów.
10. Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności. Uczeń ma obowiązek w wyznaczonym
terminie uzupełnić wszystkie zaległości w zeszycie łącznie z zadaniami domowymi.
11. Za ewidentny i celowy brak pracy na lekcji uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.
12. Uczeń jest zobowiązany do kulturalnego zachowania na lekcjach, nie utrudniania jej zrozumienia pozostałym
np. rozmowami. Konsekwencje dezorganizowania pracy na lekcjach niewłaściwym zachowaniem to :otrzymanie
minusa lub dodatkowego zadania domowego(brak zadania ocena niedostateczna, poprawne wykonanie – brak oceny)
13. Dopuszcza się stosowanie w ocenach cząstkowych znaków „+” i „- ”w przypadku osiągnięcia przez ucznia górnej lub
dolnej granicy punktowej danej oceny.
14. Kryteria oceniania prac pisemnych (zgodnie z założeniami zawartymi w WSO):
od 0% do 34% - „niedostateczny”
od 35% do 50% - „dopuszczający”
od 51% do 70% - „ dostateczny”
od 71% do 90% - „dobry”
od 91% do 98% - „bardzo dobry”
od 99% do100% - „celujący”
15. Ocena śródroczna i końcoworoczna: oceny semestralne ustalane są w wyniku zastosowania średniej ważonej
z uzyskanych ocen. Wagi ocen są następujące:

praca klasowa, dłuższy sprawdzian, test - waga 3

udział i osiągnięcia w konkursach – waga 1-3

prace dodatkowe – waga 2

kartkówki, odpowiedź ustna - waga 2

samodzielna praca na lekcji, praca w grupach - waga 1-2

zadania domowe, inne - waga 1
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