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 Uczeń na lekcjach matematyki jest oceniany za: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, pracę

w grupach, prace domowe, wytwory pracy własnej,  aktywność na lekcji,  udział w konkursach

matematycznych.

 Sprawdziany  wiadomości  -  obejmują  zakresem  jeden  dział,  są  zapowiadane  z  tygodniowym

wyprzedzeniem, poprzedzone lekcją powtórzeniową, na której podany jest zakres sprawdzanych

umiejętności  i  wiedzy,  kartkówki  -  obejmują  zakres  trzech  ostatnich  lekcji,  nie  muszą  być

zapowiadane.

 Aktywność  na  lekcji  nagradzana  jest  „plusami”.  Uczeń  wykazujący  zaangażowanie  na  lekcji

(często  zgłasza  się  na  lekcji  i  udziela  poprawne  odpowiedzi,  rozwiązuje  zadania  dodatkowe  

w czasie lekcji i w domu, aktywnie pracuje w grupie) za swoją pracę otrzymuje „+” lub 1/2 "+".

Po zebraniu sześciu takich znaków, uczeń otrzymuje ocenę w zależności od liczby pełnych "+"

(przy 6 "+" jest to ocena celująca, itd. )

 Uczeń  nieobecny  na  sprawdzianie  lub  kartkówce  musi  ją  napisać  w  terminie  uzgodnionym  

z nauczycielem.

 Każdą  pracę  napisaną  na  ocenę  niesatysfakcjonującą  ucznia,  można  poprawić.  Poprawa  jest

dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń

poprawia pracę tylko raz. Pilnowanie terminu napisania zaległej pracy oraz napisania poprawy jest

obowiązkiem ucznia.

 Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez

tydzień. 

 Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji (nie

dotyczy  zapowiedzianych  sprawdzianów  wiadomości).  Przez  nieprzygotowanie  się  do  lekcji

rozumiemy:  brak  zeszytu,  brak  pracy  domowej,  niegotowość  do  odpowiedzi,  brak  pomocy

potrzebnych do lekcji. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde

nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

 Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.

 Nie przewiduje się poprawiania ocen tydzień przed klasyfikacją semestralną i roczną.

 Punkty uzyskane ze sprawdzianów i kartkówek przeliczane są na stopnie wg następującej skali:

 niedostateczny - od 0% do 29,99% ,

 dopuszczający - od 30% do 49,99 %,

 dostateczny - od 50% do 74,99% ,

 dobry - od 75% do 89,99%,

 bardzo dobry - od 90% do 99,99%, 



 celujący - 100%

Praca zdalna:

W przypadku  pracy zdalnej uczniowie oceniani będą na podstawie:

- przesyłanych do nauczyciela rozwiązań zleconych prac, zadań domowych, zadań dodatkowych; 

- kartkówek, sprawdzianów  przeprowadzonych w formie kart pracy lub testów on-line 

(z wcześniejszą informacją o terminie i  zakresie materiału w dzienniku elektronicznym).

Uczeń:

 ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela pracę pisemną, która zostanie oceniona zgodnie z kryteriami, 

niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z otrzymaniem "-", następnie 

za brak odesłanej pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach zgodnie z wyznaczonym planem lekcji, 

w formie wskazanej przez nauczyciela.

W ocenianiu uwzględnia się kryteria: systematyczność w uczestniczeniu w lekcji i aktywność na 

lekcji, terminowość wykonania pracy, poprawność rozwiązań oraz trudności i ograniczenia 

wynikające ze zdalnego nauczania u poszczególnych uczniów na podstawie informacji od 

wychowawcy klasy.

Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie napisał pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki ma 

obowiązek je zaliczyć  w formie i czasie ustalonym z nauczycielem.

W przypadku choroby ucznia lub innych okoliczności uniemożliwiających terminowe przesłanie prac 

np. awaria sprzętu opiekun/rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi lub wychowawcy 

klasy i ustalić nową formę i czas zaliczenia.

Ocenę ze sprawdzianu, kartkówki będzie można poprawić po uzgodnieniu z nauczycielem sposobu 

i terminu poprawy.
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