Przedmiotowy system oceniania z matematyki w klasach IV- VIII
Kryteria ocen poszczególnych form aktywności
1. Pisemny sprawdzian obejmuje materiał z jednego działu. Zapowiedziany jest na tydzień przed
planowanym terminem. Sprawdzian poprzedzony jest lekcją powtórzeniową z podaniem kryteriów
i wymagań edukacyjnych. Uczeń otrzymuje z prac pisemnych (sprawdziany, kartkówki) ocenę:
- dopuszczającą od 30% do 49% punktów
- dostateczną od 50% do 74% punktów
- dobrą od 75% do 89% punktów
- bardzo dobrą od 90% i więcej punktów
- celującą gdy otrzymał ocenę bardzo dobrą i rozwiązał zadanie dodatkowe
Nauczyciel oddaje sprawdzone prace nie później niż 7 dni od napisania pracy. Każdy sprawdzian
napisany na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa
się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia sprawdzian tylko raz
i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawionej.
Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
Kartkówki oraz Sesje z plusem nie podlegają poprawie.
2. Kartkówki mają formę pisemną, obejmują wiedzę z ostatnich trzech tematów. Mogą być
niezapowiedziane.
3. Ocena z pracy domowej.
Każda ocena z pracy domowej zależy od wybranego poziomu wymagań oraz staranności wykonania.
Może być podwyższona w zależności od sposobu rozwiązywania, systematyczności, estetyki,
zaangażowania.
4. Ocenianie innych form aktywności
- praca w grupie: stopień zaangażowania, efektywność , przyjmowanie i wywiązywanie się z przyjętej
w grupie roli, czas jej wykonania
- aktywność na lekcjach, częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi, krótkie
prace domowe oceniane jest „ +”
- minus (-) uczeń otrzymuje za brak środków dydaktycznych potrzebnych do lekcji, a wskazanych
przez nauczyciela, brak zaangażowania w pracy na lekcji, nie udzielanie odpowiedzi na krótkie pytania
z zakresu omówionego materiału
- aktywność matematyczna ( poza lekcjami matematyki)
- awans do następnego etapu konkursu matematycznego – ocena cząstkowa celująca
- za udział w konkursie „+”
Pięć „+” jest równoznaczne z oceną bardzo dobrą, pięć „ –„ z oceną niedostateczną.
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dydaktycznych trzykrotnie w ciągu semestru bez
podania przyczyny.
Ocena śródroczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych. Ocena ta nie jest średnią
arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena roczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych
z uwzględnieniem ocen śródrocznych oraz postępu edukacyjnego ucznia.

