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I-UMOWA Z UCZNIAMI

1.Ocenianiu podlegają wszystkie wymienione w IV formy aktywności

ucznia.

2.Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z

przyczyn losowych, ma obowiązek napisać go w ciągu 14 dni.

3.Uczeń ma obowiązek przystąpić do poprawy sprawdzianu gdy

otrzymał ocenę niedostateczną; uczeń ma prawo poprawić ocenę ze

sprawdzianu w wyznaczonym terminie przez nauczyciela (do 14 dni).

4. Sprawdzian ma prawo poprawić jednorazowo każdy uczeń w terminie

ustalonym przez nauczyciela. Nauczyciel nie wpisuje oceny z poprawy,

jeśli jest ona niższa niż ocena ze sprawdzianu.

5.Sprawdziany są zapowiadane przez nauczyciela z tygodniowym

wyprzedzeniem.

6. Kartkówki oraz odpowiedzi ustne nie muszą być zapowiadane przez

nauczyciela i obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji.

7. Za krótkie kartkówki uczeń otrzymuje punkty. Ocena jest

wystawiana z 3 krótkich kartkówek i wpisywana do dziennika. Uczeń ma

prawo poprawić jednorazowo każdą kartkówkę na następnej lekcji

matematyki. Uczeń nieobecny nie musi pisać zaległej kartkówki.

Za dłuższą kartkówkę uczeń otrzyma ocenę. Kartkówka ta będzie

zapowiedziana.

8. Aktywność i praca samodzielna na lekcji.

Ocenę pozytywną (lub “plusy”) uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne

wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką prawidłową odpowiedź ustną,

aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu

problemu, przygotowanie do lekcji.

9. Krótsze zadania domowe są oceniane plusem (++++++ to 6), brak

zadania domowego oceniany jest wtedy minusem (------ to 1, ++++++- to

5, ++++++ -- to 4, ++++++--- to 3, ++++++---- to 2).

10.  Nie ocenia się ucznia przez trzy dni po dłuższej niż pięć dni

usprawiedliwionej nieobecności.



11.Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymuje do

wglądu uczeń na zajęciach lekcyjnych, a ksera tych prac udostępniane

są do domu na życzenie rodziców.

12.  Rodzic otrzymuje prace kontrolne do wglądu podczas spotkań

indywidualnych oraz na bieżąco w czasie godzin pracy nauczyciela.

II-WARUNKI I TRYB PODWYŻSZENIA PRZEWIDYWANEJ

ROCZNEJ OCENY UCZNIA Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA

1.Warunki

Ocenę semestralną/roczną z matematyki może podwyższyć uczeń,

który:

- nie opuszczał zajęć bez usprawiedliwienia,

- poprawiał niedostateczne oceny bieżące,

- systematycznie odrabiał zadania domowe.

2.Tryb

Uczeń poprawia ocenę wykonując powtórnie najgorzej ocenione

sprawdziany, kartkówki oraz pracę na lekcji na ocenę.

III-OBSZAR AKTYWNOŚCI UCZNIÓW

Na lekcjach matematyki ocenianiu podlegać będą następujące obszary

aktywności uczniów:

-kształtowanie pojęć matematycznych (uczeń zna i rozumie

podstawowe pojęcia),

-wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,

-znajomość i stosowanie algorytmów,

-stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych,

-aktywność na lekcjach,

-praca w grupach,

-samodzielna praca na lekcjach.

IV-FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Podczas zajęć stacjonarnych Podczas zajęć zdalnych

Forma Waga Forma Waga

1.Formy ustne:

-odpowiedzi przy tablicy z 3

ostatnich tematów

-wypowiedzi w klasie/aktywność

(+)

3

2

1.Formy ustne:

-odpowiedź/aktywność na

zajęciach online

1

2.Formy pisemne:

-sprawdziany

-kartkówki

-ćwiczenia .

-zadania domowe

5

3

1

1

2.Formy pisemne:

-sprawdziany

-kartkówki

-ćwiczenia/zadania domowe

-zadania dla chętnych oraz

3

2

1

2



-praca samodzielna lub w

grupach na lekcji

zadania długoterminowe

3.Formy praktyczne :

-modele brył,

-plakat, lapbooki,

-posługiwanie się kalkulatorem

itp.

1

1

1

3. Inne formy aktywności:

-udział w konkursach zdalnych 3

4. Inne formy aktywności

ucznia- udział w konkursach

matematycznych, praca w

projektach pozalekcyjnych,

praca dodatkowa itp.

3
(laureat

konkursu

woj.- 10)

V-WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE.

WYMAGANIA NA STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY.
Uczeń:

-zna nazwy podstawowych pojęć, zależności wraz z podaniem

przykładów dla tych pojęć,

-zna symbole matematyczne,

-zna zasady stosowania algorytmów,

-stosuje podstawowe algorytmy (z pomocą nauczyciela),

-odczytuje dane z prostych diagramów i tabel.

WYMAGANIA NA STOPIEŃ DOSTATECZNY (obejmują również
wymagania na stopień dopuszczający).
Uczeń:

-stosuje podstawowe zależności w rozwiązywaniu zadań,

-odczytuje zdania zapisane za pomocą symboli matematycznych,

-stosuje podstawowe algorytmy w typowych zadaniach,

-rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności.

WYMAGANIA NA STOPIEŃ DOBRY (obejmują także wymagania na
stopień dostateczny).
Uczeń:

-formułuje i zapisuje zdania z użyciem symboli matematycznych,

-samodzielnie rozwiązuje mniej typowe zadania praktyczne oraz

typowe zadania problemowe,

-interpretuje informacje na podstawie diagramów, wykresów tabel,

-potrafi przeprowadzić proste wnioski.



WYMAGANIA NA STOPIEŃ BARDZO DOBRY (obejmują także
wymagania na niższe stopnie).
Uczeń:

-potrafi wnioskować, uogólniać, klasyfikować,

-samodzielnie rozwiązuje nietypowe zadania praktyczne i problemowe,

-sprawnie posługuje się językiem matematycznym.

WYMAGANIA NA STOPIEŃ CELUJĄCY.
Uczeń ponadto:

-wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza

program nauczania,

-potrafi rozwiązywać zadania w sposób niestereotypowy,

-korzysta z różnych źródeł informacji,

-osiąga sukcesy w konkursach.

VI- Oceny bieżące z prac pisemnych ustalane są według progów

procentowych:

0% – 33% - niedostateczny;

34% – 50% - dopuszczający;

51% – 74% - dostateczny;

75% – 90% - dobry;

91% – 98% - bardzo dobry;

99% – 100% - celujący.

VII-Średnia ważona służąca wystawianiu pełnych ocen semestralnych

i rocznych:

Średnia ważona Ocena

5,25 - 6,00 celujący

4,70 - 5,24 bardzo dobry

3,70 - 4,69 dobry

2,70 - 3,69 dostateczny

2,00 - 2,69 dopuszczający

0,00 - 1,99 niedostateczny


