OCENIANIE PRZEDMIOTOWE
MATEMATYKA
1. OP z matematyki stanowi uszczegółowienie przepisów dotyczących oceniania, które
są zawarte w statucie SP4 w Pszowie.
2. Uczeń może otrzymać oceny cząstkowe za:
- sprawdziany (waga 3; wagi przy poprawie: 1 – pierwsza ocena, 2 – nowa
ocena),
- kartkówki (waga 2; wagi przy poprawie odpowiednio: 1,1),
- testy semestralne lub roczne (waga 2),
- odpowiedź pisemną lub ustną (waga 1; wagi przy poprawie odpowiednio: 1,1),
- ocenę z punktów za krótkie odpowiedzi (waga 1),
- zadanie domowe lub jego brak (waga 1),
- za 100% zadań domowych ( waga 2),
- zeszyt (waga 1),
- udział w konkursach, pod warunkiem uzyskania co najmniej 50% punktów
możliwych do otrzymania (waga 1),
- osiągnięcia w konkursach na szczeblu co najmniej powiatowym ( waga 3),
- aktywność podczas lekcji (waga 1).
3. Sprawdziany (z całego działu) są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej,
a kartkówki z więcej niż trzech ostatnich lekcji – najpóźniej dzień wcześniej. Do
kartkówek i odpowiedzi z trzech ostatnich lekcji (zarówno ustnej, jak i pisemnej)
uczeń powinien być zawsze przygotowany.
4. Obowiązkiem ucznia jest odrabianie zadań domowych (wszystkich zadanych
ćwiczeń). Jednak uczeń może 4 razy w ciągu półrocza nie mieć zadania domowego,
lecz ma wówczas obowiązek zgłosić to nauczycielowi na początku lekcji. Jako brak
zadania domowego traktowany jest również brak części rozwiązań. Na kolejnej lekcji
uczeń ma obowiązek pokazać nauczycielowi uzupełnione zadanie domowe.
5. Jeżeli uczeń nie zgłosi braku zadania domowego lub nie uzupełni zgłoszonego na
poprzedniej lekcji braku zadania – otrzymuje cenę niedostateczną. Uczeń otrzymuje
również ocenę niedostateczną z zadania domowego za każdorazowy brak zadania po
wykorzystaniu przysługującego mu „limitu braków”. Ponadto uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną za każdy (nie oceniony wcześniej) brak zadania znaleziony podczas
sprawdzania zeszytu.
6. Uczeń, który odrobił wszystkie zadania domowe w danym półroczu i nie wykorzystał
żadnego przysługującego mu „braku zadania”, otrzymuje ocenę celującą (za 100%
zadań domowych) – waga 2.
7. Aktywność podczas lekcji jest oceniana na bieżąco – za pięć „+” uczeń otrzymuje
ocenę bardzo dobrą. Jeżeli uczeń otrzymał mniej niż pięć plusów, może – na własną
prośbę – otrzymać ocenę równa ilości „+”.
8. Krótkie odpowiedzi są punktowane w skali 0p – 1p. Za zebrane punkty uczeń
otrzymuje oceny: 1p – dop; 2p – dst; 3p – db; 4p – bdb.
9. Nauczyciel może wpisać uczniowi ocenę niedostateczną w przypadku stwierdzenia
niesamodzielnej pracy ucznia lub korzystania z niedozwolonych źródeł.
10. Poprawione prace nauczyciele przedmiotu oddają uczniowi w ciągu dwóch tygodni
i na lekcjach omawiają je.

