KRYTERIA OCENY WYNIKÓW, OSIĄGNIĘĆ
I POSTĘPÓW UCZNIA W NAUCE MATEMATYKI
1. Uczeń ma prawo do jawnej, sprawiedliwej i rzetelnej oceny swojej pracy w ciągu całego roku
szkolnego wykonywanej zarówno w domu, na lekcjach oraz na pracach kontrolnych.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa na lekcji:
a) próbuje rozwiązywać przedstawiony problem wykazując się dotychczas opanowaną wiedzą i
umiejętnościami z użyciem języka matematycznego;
b) notuje w zeszycie przedmiotowym twierdzenia, reguły z podanymi przykładami,
c) samodzielnie próbuje rozwiązać omówione zagadnienia.
3. Każdy uczeń jest każdorazowo przygotowany do lekcji:
a) posiada zeszyt przedmiotowy odpowiadający wymaganiom nauczyciela,
b) w zeszycie przedmiotowym ma odrobioną pracę domową,
c) posiada niezbędne przybory (ołówek, linijka, cyrkiel, kalkulator).
4. Uczeń każdorazowo posiada dzienniczek.
5. Uczeń ma prawo do bycia nieprzygotowanym do lekcji (patrz pkt.3) trzy razy w ciągu semestru
bez podawania przyczyny. Każdorazowo nieprzygotowanie zgłaszane jest nauczycielowi na
początku lekcji. Jeżeli uczeń nie zgłosi nieprzygotowania na początku lekcji otrzymuje ocenę
niedostateczną (nawet jeśli jest to pierwszy raz w danym semestrze). Każde kolejne
nieprzygotowanie to ocena niedostateczna. Za brak nieprzygotowań do lekcji uczeń otrzymuje
ocenę bardzo dobrą.
6. W przypadku długiej nieobecności ucznia w szkole (minimum 10 dni) lub pisemnej informacji
rodziców w dzienniczku, nauczyciel indywidualnie uzgadnia z uczniem termin nadrobienia
powstałych

zaległości.
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7. Prace klasowe(min. 3 w semestrze) zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem wpisem do
e-dziennika.
8. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na pracy klasowej, zobowiązany jest on do
jej napisania w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W przypadku nieobecności
nieusprawiedliwionej nauczyciel nie informuje ucznia o terminie pisania pracy klasowej.
9. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej jest zobowiązany do ponownego
jej napisania. Uczniowie mogą poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni, po
ustaleniu z nauczycielem terminu poprawy. Obie oceny z pracy klasowej i jej poprawy
wpisywane są do e-dziennika.
10. Pisemne prace kontrolne oceniane są według następujących kryteriów:

0% - 30% - niedostateczny
31% - 50% - dopuszczający
51% - 75% - dostateczny
76% - 90% - dobry
91% - 98% - bardzo dobry
99% - 100% - celujący
11. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:
a) Praca klasowa z całego działu zapowiadana z tygodniowym wyprzedzeniem,
b) Sprawdzian z krótszego działu lub jego części zapowiadany z min. 3 dniowym wyprzedzeniem,
c) Kartkówka może być bez zapowiedzi z 1-3 ostatnich lekcji,
d) Odpowiedź ustna z 1-3 ostatnich lekcji,
e) Praca domowa na każdej lekcji,
f) Praca na lekcji/aktywność według potrzeby,
g) Praca projektowa według potrzeby,
h) Praca w grupie w miarę potrzeby,
i) Konkursy

zgodnie z harmonogramem( Uczeń będący laureatem lub finalistą konkursu

otrzymuje ocenę celującą)
12. W ocenianiu bieżącym stosuje się „+” i „-”, które zsumowane przez nauczyciela mogą
stanowić oceny.
13. Ocena na półrocze i ocena roczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen!

KRYTERIA DODATKOWE
1. W czasie trwania zajęć uczeń powinien:
a) dać znać przez podniesienie ręki, gdy chce zabrać głos,
b) mieć na stoliku tylko przybory potrzebne do danych zajęć,
c) słuchać tego, co mówi prowadzący i wypowiadający się uczniowie.
2. W czasie trwania zajęć uczeń nie powinien:
a) przemieszczać się po sali (bez zgody prowadzącego),
b) jeść, pić, żuć gumę,
c) trzymać na stoliku zabawek, pożywienia, napojów, telefonu itp.
d) wychodzić do toalety,
e) zabrania się odbierać i wysyłać sms, prowadzić rozmowy z telefonów komórkowych
(telefon ma być wyłączony i schowany do torby uczniowskiej).

