PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE 3 GIM i 8 SP
Z MATEMATYKI
1. Poważne traktowanie lekcji i solidna praca na poziomie swoich możliwości.
2. Oceny można otrzymać za : prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji, notatki,
prace domowe.
3. Prace klasowe i kartkówki są oceniane w następujący sposób:
za 0 - 49% poprawnych odpowiedzi uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,
50%-59%
dopuszczającą,
60%-74%
dostateczną,
75%-89%
dobrą,
90%-96%
bardzo dobrą,
97%-100%
celującą(w przypadku
kartkówek bdb.+).
4. Praca klasowa
− jest pisana na zakończenie każdego dużego działu,
− jest oceniana zgodnie z punktem trzecim i jej waga wynosi pięć,
− może być poprawiana, po napisaniu poprawy pierwotna ocena ma wagę 2, a nowa 3,
− w przypadku nieobecności na pracy klasowej uczeń musi zaliczyć materiał w ciągu dwu tygodni
podczas terminu poprawkowego (jeżeli uczeń był nieobecny w szkole tydzień lub dłużej) lub na
najbliższej lekcji matematyki (przy nieobecnościach krótszych niż tydzień),
− jest przechowywana przeze mnie, uczeń ma do niej dostęp podczas omawiania wyników na lekcji,
rodzic po wcześniejszym umówieniu się np. podczas zebrania.
5. Kartkówka
− nie musi być zapowiedziana,
− dotyczy materiału praktycznego z ostatniej lub dwóch ostatnich lekcji,
− karna pisana jest przez klasę lub osoby przeszkadzające w prowadzeniu lekcji z tematu właśnie
omawianego,
− jest oceniana zgodnie z punktem trzecim i jej waga to 2,
− może być poprawiana, po napisaniu poprawy pierwotna ocena ma wagę 1, a nowa 2,
− po sprawdzeniu jest oddana uczniowi.
6. Odpowiedź ustna
− dotyczy przede wszystkim materiału teoretycznego zawartego w omawianym dziale,
− udzielana jest przez uczniów wybranych w sposób losowy lub wszystkie osoby przygotowane do
lekcji,
− kończy się oceną (waga 2) po odpowiedzeniu na sześć pytań,
− może zakończyć się oceną niedostateczną dla osoby podpowiadającej (waga 1).
7. Aktywność na lekcji
− wyraża się poprzez rozwiązywanie zadań przy tablicy, samodzielne prowadzenie lekcji lub inny
twórczy udział w lekcji,
− oceniana jest plusami lub ocenami bardzo dobrymi i celującymi w zależności od wkładu pracy, oceny
z aktywności mają wagę 1.
8. Notatki
− powinny być prowadzone systematycznie i starannie w grubym zeszycie w kratkę formatu A4,
− z ostatnio omawianego działu oceniane są w czasie pracy klasowej z tego działu ( brak zeszytu
powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej), ocena z zeszytu ma wagę 1,
− za nieprowadzenie notatek na lekcji uczeń może otrzymać minusa.

9. Praca domowa
− jest obowiązkowa i za jej brak uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,
− jest zrobiona, jeżeli uczeń wykonał ponad połowę zadań lub posiada próby ich rozwiązania,
− przepisana od kolegi/koleżanki może spowodować ocenę niedostateczną dla obydwu osób (waga 1).
10. Nieprzygotowanie
− można zgłosić trzy razy w ciągu semestru , każde nieprzygotowanie do lekcji ponad trzy dozwolone
powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej (waga 1),
− zwalnia z odpowiedzi ustnej, pracy domowej, ale nie zwalnia z pisania zapowiedzianej kartkówki i
pracy klasowej,
− niewykorzystane może być na zakończenie semestru zamienione na ocenę:
jedno niewykorzystane nieprzygotowanie na ocenę dobrą,
dwa
bardzo dobrą,
trzy
celującą,
tak otrzymana ocena ma wagę 5.
− powinno być zgłoszone na początku lekcji, w przeciwnym przypadku uczeń może otrzymać ocenę
niedostateczną np. za brak pracy domowej (waga 1).
11. Plusy
− uczeń zdobywa za aktywność na lekcji, całkowicie zrobioną pracę domową itp.
− za sześć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą lub celującą, gdy jedno z rozwiązanych zadań
było zadaniem trudnym, taka ocena ma wagę 1,
− za sześć plusów z zadań trudnych uczeń otrzymuje tzw. szóstkę specjalną (waga 3).
12. Minusy
− uczeń może otrzymać za odmowę rozwiązania zadania przy tablicy, nieznajomość podstawowych
wzorów, nieuwagę na lekcji, przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, niegrzeczne zachowanie,
nienotowanie, brak podręcznika, zbioru zadań lub innych materiałów, przyrządów potrzebnych do
uczestniczenia w lekcji,
− za trzy minusy uczeń dostaje ocenę niedostateczną (waga 1).
13. Zadania dodatkowe
− uczeń rozwiązuje z własnej nieprzymuszonej woli,
− waga oceny z tych zadań waha się od 1 do 3 w zależności od ilości i skali trudności.
14. Testy powtórzeniowe w klasie trzeciej gimnazjum i ósmej szkoły podstawowej
− będą pisane w klasie i w domu, ich rozwiązywanie służy lepszemu przygotowaniu do egzaminu
gimnazjalnego z matematyki lub egzaminu na koniec ósmej klasy,
− oceny otrzymane za rozwiązane testy mają wagę 5 (testy pisane w klasie) i 2 (testy pisane w domu).
15. Wskazówką do wystawienia oceny semestralnej (śródrocznej) i rocznej jest ważona średnia
arytmetyczna wszystkich ocen cząstkowych i gdy średnia wynosi:
1 - 1,99 uczeń może otrzymać ocenę
niedostateczną,
2,00-2,74
dopuszczającą,
2,75-3,74
dostateczną,
3,75-4,74
dobrą,
4,75-5,49
bardzo dobra,
5,5-6,00
celującą.
17. Otrzymanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy
nauczycielem a uczniem i jest możliwe tylko przy dużym zaangażowaniu i pracowitości ucznia podczas
lekcji matematyki.
Barbara Mrzygłód – Labińska
Warszawa,01.09.2018r.

