System oceniania na lekcjach matematyki w klasach 4 – 7 SP oraz II – III gimnazjum
Formy i narzędzia:
Na lekcjach matematyki sprawdzane i oceniane będą:
1) prace pisemne:
a) prace kontrolne (godzinne) – waga 5,
b) mini sprawdzian – waga 4
c) krótkie kartkówki obejmujące materiał co najwyżej trzech ostatnich lekcji oraz kartkówki ze sprawności
rachunkowej – waga 3,
d) prace domowe – waga 1 - 3,
e) karta pracy ucznia - waga 3
2) odpowiedzi ustne – waga 3,
3) indywidualna i grupowa praca ucznia podczas lekcji – waga 1-3,
4) rozwiązywanie zadań dodatkowych o podwyższonym stopniu trudności – waga 3,
5) aktywność ucznia (czynny udział w lekcji, podejmowanie dodatkowych zadań, udział w konkursach) – waga 1-5,
6) zeszyt przedmiotowy – waga 2,
7) przygotowanie do lekcji (posiadanie zeszytu, książek, niezbędnych przyborów) – waga 1.
Tryb oceniania:
1. Prace kontrolne są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać pracy kontrolnej z całą klasą,
powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od dnia przyjścia do szkoły po wydarzeniu losowym. Brak oceny z
obowiązkowego sprawdzianu powoduje doliczenie wyniku 0 do średniej ważonej.
2. Poprawa oceny niedostatecznej z pracy kontrolnej jest obowiązkowa, natomiast poprawa oceny dopuszczającej jest
dobrowolna.
3. Poprawę pracy uczeń pisze tylko raz, w czasie uzgodnionym z nauczycielem, ale nie później niż dwa tygodnie po
uzyskaniu pierwszej oceny ze sprawdzianu.
4. Prace kontrolne kończące dział zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone są lekcją powtórzeniową.
Podany jest zakres obowiązującego materiału.
5. Trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić brak zadania domowego lub nieprzygotowanie do lekcji (brak wiadomości z
ostatniej lekcji, brak przyborów itp.).
6. Oceny bieżące i klasyfikacyjne są wyrażone w skali:
celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny są dostępne u nauczyciela.
7. Ocena semestralna jest wystawiana na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych:
cel
5,4 i powyżej,
bdb
4,60 – 5,39,
db
3,60 – 4,59,
dst
2,70 – 3,59,
dop
1,75 – 2,69,
ndst
1,74 i poniżej.
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