PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI
ZSPTCKU W BOJANOWIE

I. KONTRAKT MIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIAMI
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Oceniając nauczyciel bierze
pod uwagę możliwości intelektualne ucznia, jego zaangażowanie, wkład pracy oraz
zalecenia PPP.
2. Ocenie podlegają takie formy aktywnościjak:
- prace klasowe, sprawdziany, testy, wejściówki,
- odpowiedzi ustne
- zadania domowe,
- zadania rozwiązywane na lekcji,
- aktywność na lekcji,
3. Prace pisemne nie są wydawane uczniom do domu. Rodzice mogą zapoznać się z nimi na
zebraniach rodziców, w czasie konsultacji lub spotkania indywidualnego z nauczycielem.
- prace pisemne są obowiązkowe.
- prace pisemne są przechowywane przez cały rok szkolny,
4. Prace klasowe, sprawdziany, testy przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest
sprawdzenie wiadomości i umiejętności z zakresu danego działu. Prace klasowe planuje się
na zakończenie każdego działu.
- uczeń jest informowany o planowanej wyżej wymienionej pracy co najmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem,
- przed każdą pracą nauczyciel podaje jej zakres programowy. Każdą pracę klasową
poprzedza lekcja powtórzeniowa podczas, której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na
najważniejsze zagadnienia z danego działu,
- zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z WZO. Nauczyciel
ustala ją każdorazowo zgodnie z ilością punktów, które uczeń mógł otrzymać wg
następującej skali:
100% - 96%
celujący
95% - 85%
bardzo dobry
84% - 70%
dobry
69% - 55%
dostateczny
54% - 40%
dopuszczający
39% - 0%
niedostateczny
- nauczyciel informuje uczniów o wynikach prac pisemnych do 14 dni od daty napisania
pracy. W przypadku oddania prac w terminie późniejszym uczeń może zadecydować czy chce
mieć wpisaną ocenę,
- Uczeń, który był nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie, a usprawiedliwi swoją
nieobecność ma obowiązek napisania pracy w terminie dwóch tygodni od dnia powrotu do
szkoły. Uczeń, który nie usprawiedliwi nieobecności pisze zaległą pracę pisemną na
pierwszej lekcji, na której się pojawi,
- Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub ocenę niesatysfakcjonującą ucznia z pracy
klasowej, sprawdzianu lub kartkówki (prac pisemnych) ma prawo poprawić ją w terminie do

dwóch tygodni od daty oddania ocenionej pracy. Ocena z poprawy jest wpisywana do
dziennika lekcyjnego,
- Ostatnia praca pisemna nie może odbyć się później niż 14 dni przed klasyfikacją roczną, a w
przypadku I semestru jeśli by była to ocena będzie wpisana w II semestrze i będzie
możliwość poprawy,
5. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, ich celem jest sprawdzenie wiadomości i
umiejętności ucznia z 1 do 3 ostatnich tematów:
- Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie kartkówki,
- Kartkówka trwa od 10 do 15 min.,
- Kartkówki są obowiązkowe. Uczeń, który był nieobecny na lekcji w dniu kartkówki pisze ją na
następnej lekcji (po powrocie do szkoły), chyba, że jego nieobecność była dłuższa niż tydzień.
Wtedy uczeń umawia się indywidualnie z nauczycielem,
W przypadku stwierdzenia pisania niesamodzielności pracy podczas prac pisemnych uczeń
dostaje ocenę niedostateczną!
6. Zadanie domowe jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania
wiadomości zdobytych przez ucznia na lekcji:
- Pisemną pracę uczeń wykonuje na w zeszycie lub w formie zleconej przez nauczyciela,
- Uczeń zgłasza nauczycielowi brak zadania na początku lekcji,
- Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,
- Za błędnie wykonaną pracę uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej, jeśli wykona ją
ponownie z uwzględnieniem uwag nauczyciela na następną lekcję,
7. Plusy i minusy uczeń otrzymuje za:
- Udzielanie częstych i poprawnych odpowiedzi,
- Logicznego myślenia i wnioskowania,
- Wysiłek i wkład pracy na lekcji,
- Za zgromadzenie 3 dowolnych ‘+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą w rubryce aktywność,
- Za zgromadzenie 3 dowolnych “-” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,
- W ciągu jednego dnia można otrzymać jednego “+”,
8. Nieprzygotowanie do zajęć:
- Za nieprzygotowanie do zajęć uznaje się: brak zadania domowego, brak zeszytu
przedmiotowego lub podręcznika (jest on obowiązkowy na lekcji - wystarczy jeden na ławce),
brak wiadomości,
- Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe - zeszyt podlega ocenie (zawartość
treści lekcji, minimum 50% do otrzymania najniższej oceny pozytywnej, tzn. oceny
dopuszczającej),
- Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny (z wyjątkiem
niezapowiedzianych prac) 1 raz w semestrze w przypadku 1 godziny tygodniowo lub 2 razy w
semestrze w przypadku 2 godzin tygodniowo,
9. Osiągnięcia ucznia:
- Uczeń wykazujący się wiedzą wykraczającą poza program nauczania lub brał udział w
olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim otrzymuje ocenę celującą,
10. Zaległości ucznia:
- Uczniowie, którzy nie opanowali podstawy programowej z I semestru nie mogą otrzymać oceny
pozytywnej na koniec II semestru. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na I semestr
należy zaliczyć go w terminie do jednego miesiąca po powrocie z ferii,
11. Oceny śródroczne i końcoworoczne:
- Są wystawiane na podstawie ocen cząstkowych, przy czym nie są one średnią arytmetyczną lecz
średnią ważoną,

- progi decydujące o ocenie:
6,00 - 5,50 celujący
5,49 - 4,70 bardzo dobry
4,69 - 3,70 dobry
3,69 - 2,70 dostateczny
2,69 - 1,70 dopuszczający
poniżej 1,69 niedostateczny
Jeżeli uczeń nie zgadza się z proponowaną oceną ma prawo zaliczyć materiał z danego
zakresu (I lub II semestr) przystępując do egzaminu,
12. Wagi ocen:
- waga 4 - olimpiady (osiągnięcia), konkursy na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim,
- waga 3 - prace klasowe, sprawdziany, testy,
- waga 2 - kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność, praca na lekcji,
- waga 1 - zadania domowe, konkursy przedmiotowe (udział),

