PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI
OGÓLNE ZASADY:
1. Uczeń prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy.
2. Uczeń wykorzystuje na lekcji podręcznik lub inne pomoce ustalone przez nauczyciela matematyki.
3. Uczeń aktywnie uczestniczy i systematycznie przygotowuje się do lekcji, wypełnia obowiązki
i polecenia nauczyciela.
4. Uczeń systematyczne rozwiązuje zadania domowe.
5. Uczeń może 2 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.
Nieprzygotowanie do lekcji oznacza brak zadania domowego lub brak zeszytu lub nieprzygotowanie
się teoretyczne z trzech ostatnich lekcji.
FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA UCZNIA
W ocenianiu jest stosowana waga ocen według zasad:
Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Formy sprawdzania i oceniania ucznia
Sprawdziany pisemne (1 lub 2 godziny lekcyjne) obejmujące dany dział matematyki –
co najmniej 2 w semestrze).
Kartkówki (ok. 15 min.) - sprawdzanie opanowania materiału z ostatnich trzech tematów
(co najmniej 4 w semestrze).
Testy diagnozujące na początku klasy I.
(wynik procentowy zapisany w uwagach w dzienniku elektronicznym).
Badania wyników nauczania po klasie I i II.
( wyniki w formie oceny według skali WSO oraz szczegółowy wynik procentowy zapisany
w uwagach w dzienniku elektronicznym).
Próbne matury w klasie III.
( - wyniki próbnych matur wewnętrznych w formie oceny według skali WSO oraz
szczegółowy wynik procentowy zapisany w uwagach w dzienniku elektronicznym;
- wyniki procentowe próbnych matur zewnętrznych zapisane w uwagach w dzienniku
elektronicznym. )
Odpowiedzi ustne w tym samodzielne rozwiązywanie zadań przy tablicy.
Referaty, projekty, prezentacje.
Ocenianie zadań domowych.
Aktywność uczniów na lekcji.
Ocenianie osiąganych wyników w konkursach przedmiotowych.

Waga
oceny
4
2

4

4

1 lub 2
1÷3
1
1
1÷4

Jeżeli uczeń nie zalicza w wyznaczonym terminie prac pisemnych lub innych form sprawdzania wiedzy
i umiejętności zadanych przez nauczyciela , to otrzymuje ocenę niedostateczną.
SPOSOBY POPRAWIANIA OCEN
1. Uczeń, który był nieobecny na lekcji, na której odbywał się sprawdzian lub kartkówka
ma obowiązek
do 2 tygodni napisać daną pracę pisemną w terminie wyznaczonym
przez nauczyciela.
2. Uczeń ma możliwość do 2 tygodni od otrzymania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu
lub kartkówki poprawić tę ocenę, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
Uzyskana ocena jest wpisana jako kolejna obok oceny niedostatecznej.
3. W pozostałych sytuacjach ocenę
poprawiamy zgodnie z procedurami opisanymi
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
Pisemne prace Ucznia są udostępniane Rodzicom do wglądu na zebraniach i konsultacjach
indywidualnych. Arkusze próbnych egzaminów maturalnych są udostępniane do wglądu do domu,
z koniecznością zwrotu w ciągu tygodnia.

