PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI
I. Założenia ogólne:
1. Prace klasowe, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe;
2. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany
jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy;
3. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie mogą być poprawiane; obejmują zakres
materiału programowego trzech ostatnich tematów lekcji lub zadanie domowe;
4. Uczeń nieobecny(usprawiedliwiony) na pracy klasowej musi ją napisać w terminie
uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż 2 tygodnie od dnia oddania ocenionych
prac;
5. Uczeń, który z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności opuścił pracę klasową,
pisze ją w najbliższym, możliwym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń
taki jest pozbawiony możliwości poprawy, niezależnie od uzyskanej oceny;
6. Uczeń, który z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności nie stawił się na żaden
z dwóch wyznaczonych terminów pracy klasowej otrzymuje z niej ocenę
niedostateczną,
7. Termin oddania sprawdzonych prac klasowych nie może być dłuższy niż 2 tygodnie,
licząc do dnia ich przeprowadzenia
8. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi
niesamodzielność pracy. Stwierdzenie faktu oszukiwania podczas pracy klasowej jest
równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej.
9. Uczeń ma obowiązek poprawić każdą pracę klasową napisaną na ocenę
niedostateczną, poprawa odbywa się w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie
później niż w ciągu 3 tygodni od dnia poinformowania o ocenach; uczeń poprawia
pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawionej;
10. Uczeń ma prawo poprawić pracę klasową/sprawdzian napisaną na ocenę, która go nie
satysfakcjonuje maksymalnie dwa razy w ciągu półrocza; poprawa jest dobrowolna
i odbywa się w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż w ciągu
3 tygodni od dnia poinformowania o ocenach; uczeń poprawia pracę tylko raz i brana
jest pod uwagę ocena z pracy poprawionej;
11. Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma
prawo nie być oceniany przez 2 kolejne lekcje (nie dotyczy prac klasowych);
12. Uczeń ma prawo do zgłoszenia trzy razy w półroczu nieprzygotowania się do lekcji;
przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej,
niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji; nieprzygotowanie
do lekcji uczeń zgłasza w trybie uzgodnionym z nauczycielem; nauczyciel ma prawo
zwiększyć liczbę nieprzygotowań;
13. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde
nieprzygotowanie ocenę niedostateczną;
14. Na koniec półrocza i roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów
zaliczeniowych;
15. Zarówno uczeń jak i rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do obejrzenia prac
pisemnych, są one przechowywane przez nauczyciela w szkole do końca danego roku
szkolnego i udostępniane do wglądu.
16. Ocena śródroczna i końcoworoczna jest wypadkową ocen cząstkowych, nie ich
średnią arytmetyczną; decydujący wpływ stanowią oceny z prac pisemnych oraz
sukcesy w matematycznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
17. Ocena końcoworoczna jest wystawiana z uwzględnieniem oceny śródrocznej;

18. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną śródroczną, ma obowiązek niezwłocznie
po radzie klasyfikacyjnej zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia zakresu
materiału, terminu i formy zaliczenia półrocza;
19. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia, wysiłek
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków lekcyjnych, aktywność
podczas lekcji, chęć uczestniczenia w zajęciach i zadaniach dodatkowych;
20. Na 4 tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczeń jest informowany
o przewidywanej niedostatecznej ocenie śródrocznej/końcoworocznej;
21. Ocenę niedostateczną śródroczną/końcoworoczną może otrzymać również uczeń,
który nie został poinformowany o przewidywanej ocenie niedostatecznej, a przez
ostatni miesiąc przed klasyfikacją otrzymywał oceny niedostateczne;
22. Na 10 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczeń jest informowany
o przewidywanej ocenie śródrocznej/końcoworocznej;
23. Uczeń przychodzący z innej placówki szkolnej musi zdać egzamin klasyfikacyjny
z działu, którego nie realizował w poprzedniej placówce w ciągu jednego miesiąca
od rozpoczęcia nauki w nauki w SP w Masłowie.
II. Narzędzia pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów:
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
 prace klasowe
 kartkówki
 odpowiedzi ustne
 prace domowe
 inne formy aktywności (konkursy, wykonanie pomocy dydaktycznych, itp.)
 obserwacja ucznia: -przygotowanie do lekcji; -aktywność na lekcji; - praca w grupie.
Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od klasy, liczby godzin.
 testy kompetencji pisane na koniec roku szkolnego
 w klasach trzecich ocenie podlegają również rozwiązywane przez uczniów próbne
testy egzaminacyjne, zarówno pisane w szkole jak również zadawane w postaci pracy
domowej.
Punkty uzyskane z prac klasowych, sprawdzianów i innych testów kompetencji
przeliczane są na stopnie wg skali:
do 30% - ocena niedostateczna
31% - 49% - ocena dopuszczająca
50% - 74% - ocena dostateczna
75% - 87% - ocena dobra
88% - 97% - ocena bardzo dobra
98% - 100% - ocena celująca.
Uczeń z orzeczeniem PPP o obniżeniu wymagań otrzymuje zadania dostosowane do jego
możliwości o zakresie tematycznym, który obejmuje praca, bądź pisze pracę taką, jak
pozostali uczniowie mając wydłużony czas na rozwiązanie lub obniżoną punktację.
III. Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne:
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne;
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne i podstawowe;
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne, podstawowe
i rozszerzające;
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne, podstawowe,
rozszerzające i dopełniające;

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne, podstawowe,
rozszerzające, dopełniające i wykraczające.
Wymagania konieczne (K) – dotyczą zapamiętywania, czyli gotowości ucznia do
przypominania sobie podstawowych definicji, twierdzeń i wzorów. Uczeń potrafi wykonywać
elementarne działania arytmetyczne. Potrafi zastosować gotowe wzory matematyczne
i rozwiązać z pomocą nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności. Zdobyte
wiadomości i umiejętności są niezbędne do kontynuowania nauki matematyki w następnych
klasach.
Wymagania podstawowe (P) – dotyczą zrozumienia wiadomości. Oznacza to, ze uczeń
potrafi samodzielnie rozwiązać typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, poprawnie
określa właściwości funkcji elementarnych, figur płaskich i przestrzennych, itp.
Wymagania rozszerzające (R) – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności
w sytuacjach typowych. Oznacza to, że biegle posługują się rachunkiem algebraicznym oraz
samodzielnie rozwiązują typowe zadania o podwyższonym stopniu trudności. Uczeń potrafi
dowodzić proste twierdzenie.
Wymagania dopełniające (D) – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach
problemowych. Uczeń dowodzi twierdzenia, rozwiązuje nietypowe zadania. Posiada
wiadomości ponadprogramowe, związane programowo z treściami nauczania.
Katalog szczegółowych wymagań programowych na poszczególne oceny jest
udostępniony uczniom i ich rodzicom przez cały rok szkolny, poprzez wywieszenie go na
tablicy ogłoszeń w sali matematycznej.
IV. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej (rocznej) oceny
klasyfikacyjnej z matematyki.
1. Tryb ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjna z matematyki
otwiera się w dniu przekazania informacji o przewidywanej ocenie.
2. Warunkiem ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną
z matematyki jest złożenie przez ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów)
pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie prośby oraz informację, o jaką ocenę
ubiega się uczeń. Wniosek, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni), składają
za pośrednictwem nauczyciela matematyki do dyrektora szkoły, najpóźniej tydzień
przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
3. Dyrektor, po rozpatrzeniu wniosku wydaje decyzję o przeprowadzeniu lub braku
podstaw do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego.
4. Nie może starać się o podwyższenie oceny uczeń, który:
a. nie przygotowywał się systematycznie do zajęć;
b. ma nieusprawiedliwione godziny lekcyjne;
c. nie podjął próby napisania wszystkich prac kontrolnych;
d. nie podejmował na bieżąco prób poprawiania ocen;
Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PZO, rozstrzygane będą zgodnie ze Statutem oraz
rozporządzeniami MEN.

