Zasady oceniania uczniów z matematyki w roku szkolnym 2018/2019
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Prace klasowe i sprawdziany semestralne oraz roczne są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem, podawany jest wówczas zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
3. Każdą pracę klasową, napisaną na ocenę nie satysfakcjonującą ucznia, uczeń może poprawić.
Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenie.
Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy napisanej na ocenę lepszą.
4. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane.
5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej (lub sprawdzianie) musi ją napisać w terminie uzgodnionym z
nauczycielem. Jeśli doprowadzi do sytuacji, że oceny ze sprawdzianu nie będzie, to przy obliczaniu
średniej ważonej z ocen cząstkowych zostanie wprowadzona do obliczeń liczba „zero” co znacząco
wpłynie na pogorszenie tej średniej, a w konsekwencji oceny na semestr.
6. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

Metoda ustalania oceny na okres
Oceny cząstkowe są wartościowane wg „wag”, tzn. ich przydatności diagnostycznej. Oceny z
większą „wagą” mają większy wpływ na ustalenie oceny na semestr, która jest średnią
ważoną ocen cząstkowych.
1. W I semestrze uczeń otrzymuje oceny:
- za pracę klasową lub semestralną (45 minut)
- waga 5 punktów
- za sprawdzian (10 – 30 minut)
- waga 3 punkty
- za odpowiedź ustną przy tablicy
- waga 3 punkty
- za rozwiązanie zadania domowego przy tablicy
- waga 3 punkty
- za rozwiązanie zadania domowego indywidualnie
- waga 3 punkty
- za aktywność na lekcji (5 plusów daje piątkę)
- waga 1 punkt
- za brak zadania domowego (3 minusy dają jedynkę)
- waga 1 punkt
- za nie przygotowanie do lekcji lub odmowę czynnego udziału w lekcji
(np. nie sporządza notatek, przeszkadza nauczycielowi lub kolegom w czasie lekcji
– 3 minusy dają jedynkę)
- waga 1 punkt
- za sukcesy w konkursach przedmiotowych:
a) na etapie miejskim:
1-3 miejsce: celujący
4-5 miejsce: bardzo dobry
- waga 10 punktów
b) na etapie wojewódzkim:
1-30 miejsca: celujący
pozostałe: bardzo dobry
- waga 10 punktów
Ocena za I semestr jest średnią ważoną ocen cząstkowych po zaokrągleniu do całości.
Przykład: Uczeń otrzymał:
1. z zadania klasowego
: 3, 5, 4
2. ze sprawdzianów
: 1, 4
3. z odpowiedzi ustnej
: 4, 2
4. z zadań domowych
: 5, 4
5. za aktywność
: 5, 5
6. za nie przygotowanie do lekcji
lub brak czynnego udziału w lekcji
: 1, 1
Ocena za I semestr zostaje obliczona w następujący sposób:
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=
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co daje w przybliżeniu 3,57 ,a więc 4 w zaokrągleniu do całości.
Uczeń mający wymienione oceny z wymienionymi wagami otrzyma „dobry” na semestr.

Oceny za II semestr (końcoworoczne) są wystawiane w taki sam sposób jak za I semestr z
tym, że dodatkowo do średniej ważonej brana jest ocena za I semestr z wagą 8 punktów.
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