PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI
Oceny uczniowie dostają za: sprawdzian, kartkówkę, test, test diagnostyczny, pracę domową, aktywność, nieprzygotowanie oraz ocenę
opisaną w pkt. 14.
Obowiązuje system oceniania oparty na średniej ważonej
1.

Dla poszczególnych typów zadań realizowanych przez uczniów zarówno w szkole, jak i w domu, ustala się następującą wagę:
 waga 5 - praca klasowa, sprawdzian, test semestralny, próbny egzamin gimnazjalny
 waga 4 - sprawdzian powtórzeniowy w klasie III, testy i sprawdziany diagnostyczne
 waga 3 - kartkówka
 waga 2 - praca na lekcji, aktywność, zadanie, praca terminowa, praca dodatkowa
 waga 1 - plakat, dekoracje, praca domowa

Ocena niedostateczna równożnaczna jest z wystawieniem przewidywanego nieklasyfikowania z danego przedmiotu.
2.

Nieprzygotowanie do zajęć to: brak pracy domowej (także nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej), podręcznika lub/i zeszytu
przedmiotowego, przyborów do pisania, materiałów na plastykę, technikę. Każdemu uczniowi przysługuje możliwość zgłoszenia
nieprzygotowania do zajęć. Dla przedmiotów, które są realizowane jedną godzinę bądź dwie godziny tygodniowo uczniowi przysługuje
możliwość zgłoszenia jednego nieprzygotowania w semestrze. Dla przedmiotów, które realizowane są trzy godziny lub więcej g odzin
w tygodniu, przysługuje możliwość zgłoszenia dwóch nieprzygotowań w semestrze.
Uczeń, który wykorzystał możliwość zgłoszenia nieprzygotowania, a po raz kolejny jest nieprzygotowany do zajęć, otrzymuje ocenę
niedostateczną z wagą 1 (traktowaną jak brak pracy domowej).
Za nieprzygotowanie do zajęć rozumie się także brak uzupełnionego zeszytu. Uczeń, który nie ma uzupełnionych notatek, otrzymu je
ocenę niedostateczną z wagą 2 (traktowaną jak brak pracy na lekcji). Dopuszcza się możliwość wydłużenia czasu na uzupełnienie
zaległości w zeszycie w przypadku choroby.

3.

Zakres materiału obowiązujący na sprawdzianach:
 Egzamin próbny obejmuje zakres materiału z trzech lat nauki danego przedmiotu. Nauczyciel ma obowiązek poinformować
uczniów o takim sprawdzianie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, a także odnotować informację o dacie w
dzienniku lekcyjnym i elektronicznym.
 Test semestralny obejmuje zakres materiału z całego semestru z danego przedmiotu. Nauczyciel ma obowiązek poinformować
uczniów o takim sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a także odnotować informację o dacie w dzienniku
lekcyjnym i elektronicznym.
 Praca klasowa, sprawdzian, test obejmują zakres jednego lub kilku rozdziałów omawianych na lekcjach. Nauczyciel ma
obowiązek poinformować uczniów o takim sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a także odnotować
informację o dacie w dzienniku lekcyjnym i elektronicznym.
 Kartkówka i odpowiedź ustna obejmują zakres materiału z maksymalnie trzech ostatnich lekcji. O takich formach sprawdzania
wiadomości nauczyciel nie ma obowiązku informowania uczniów. (Kartkówka może być codziennie)
 Sprawdzian powtórzeniowy w klasie III obejmuje zakres materiału z istotnego działu z trzech lat nauki.

4.

Poprawa ocen cząstkowych:
 Uczniowi przysługuje możliwość poprawienia pracy klasowej, sprawdzianu, testu. Poprawa taka odbywa się na ustalonym przez
nauczyciela dyżurze, nie później niż dwa tygodnie od momentu wystawienia oceny z danego sprawdzianu. Uczeń może poprawić
pracę klasową tylko w przypadku otrzymania z niej oceny niedostatecznej lub dopuszczającej.
 Uczeń ma możliwość poprawienia w/w sprawdzianów tylko raz. Nie ma możliwości poprawy egzaminów próbnych i testów
diagnostycznych. Nauczyciel ma obowiązek wpisać do elektronicznego obie oceny, jakie uczeń uzyskał ze sprawdzianu,
i z poprawy. Obie oceny liczone są do średniej.
 Nie przewiduje się możliwości poprawiania ocen z kartkówki, egzaminu próbnego, testu diagnostycznego, testu semestralnego
i sprawdzianu powtórzeniowego w klasie trzeciej.
 W przypadku nieobecności zostaje wstawiona ocena niedostateczna, która znika w momencie uzupełnienia materiału na ocenę
pozytywną lub pozostaje w przypadku gdy uczeń nie stawi się na najbliższym wyznaczonym dyżurze.

5.

Uzupełnianie zaległości
 Uczeń ma obowiązek na bieżąco uzupełniać notatki w zeszycie przedmiotowym, wykonywać prace w zeszycie ćwiczeń lub na
karcie pracy.
 W przypadku nieobecności związanej z chorobą utrzymującą się powyżej 7 dni, uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości w
ciągu maksymalnie 7 kolejnych dni od pierwszego dnia obecności w szkole. Brak uzupełnienia notatek i prac domowych skutkuje
wystawieniem oceny niedostatecznej z wagą 2 (traktowanej jak ocena za pracę terminową).
 Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce z powodu choroby ma obowiązek zaliczenia zaległych sprawdzianów na
najbliższym dyżurze nauczyciela. W szczególnych przypadkach termin zaliczenia sprawdzianu uczeń ustala indywidualnie z
nauczycielem.
 Uczeń nieobecny jedynie w dniu sprawdzianu/kartkówki lub tylko na lekcji, na której odbywał się sprawdzian, otrzymuje z niego
ocenę niedostateczną, ma możliwość poprawienia, jeśli jego obecność jest usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna
i poprzedzona informacją telefoniczną w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy.
 Uczeń nieobecny jedynie w dniu sprawdzianu/kartkówki lub tylko na lekcji, na której odbywał się sprawdzian, a jego nieobecność
nie jest usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna i poprzedzona informacją telefoniczną w sekretariacie szkoły lub u
wychowawcy, otrzymuje ocenę niedostateczną, i nie ma możliwość poprawienia.
 Uczeń nieobecny jeden dzień przed kartkówką ma obowiązek pisać ją na lekcji, razem z pozostałymi uczniami. Nie przysługuje
mu możliwość zaliczenia kartkówki w innym terminie.

6.

Raz w semestrze z każdego przedmiotu wystawiana jest przewidywana niedostateczna ocena semestralna. Ocena ta wystawiona jest na
podstawie średniej ważonej wszystkich ocen cząstkowych z danego przedmiotu wg następującej skali:


poniżej 1,75 - niedostateczny

od 1,75 do 2,74 - dopuszczający

od 2,75 do 3,74 - dostateczny

od 3,75 do 4,74 - dobry

od 4,75 do 5,44 - bardzo dobry

od 5,45- celujący
Warunkiem uzyskania danej oceny jest poprawienie wszystkich ocen ze sprawdzianu/pracy klasowej na ocenę pozytywną.
7.

W dzienniku elektronicznym przewiduje się następujące oznaczenie kolorystyczne poszczególnych ocen:
 waga 5 – czerwony,
 waga 4 – zielony,
 waga 3 – niebieski,
 waga 2 - pomarańczowy,
 waga 1 – różowy lub czarny.

8.

Ocena końcoworoczna stanowi średnią ważoną wszystkich ocen i wystawiana jest wg skali omówionej w pkt. 7

9.

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w formie pisemnej zwracają się z prośbą o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej
nie później niż na 4 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Prośba ta, w formie pisemnej, kierowana jest
do nauczyciela prowadzącego zajęcia, z których ocena miałaby być podwyższona.

10. Uczeń, który ubiega się o podwyższenie oceny, pisze sprawdzian lub zdaje egzamin praktyczny z informatyki, technologii informatycznej,
plastyki, muzyki, wychowania fizycznego z wyznaczonej partii materiału, nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym
rady pedagogicznej.
11. Ocenę z pracy na lekcji wystawia się z +/- liczonych w kolejności uzyskania.
12. Ustala się progi procentowe obowiązujące przy ocenianiu sprawdzianów, prac klasowych, testów semestralnych, egzaminów próbnych:

0% - 39% - niedostateczny

40% - 59% - dopuszczający

60% - 74% - dostateczny

75% - 90% - dobry

91% - 100% - bardzo dobry

Powyżej 100% - celujący
Ustala się progi procentowe obowiązujące przy ocenianiu innych form sprawdzania wiadomości niż w/w :






0% - 39% - niedostateczny
40% - 59% - dopuszczający
60% - 74% - dostateczny
75% - 89% - dobry
90% - 100% - bardzo dobry

13. W systemie oceniania przewidziana jest ocena niedostateczna z wagą jeden za zachowanie na lekcji.
14. Uczeń ma obowiązek wklejania do zeszytu kserówek, posiadania na lekcji podręcznika i zbioru zadań.
15. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI

1.

Oceny uczniowie dostają za wykonaną pracę na lekcji (waga 1). Na kolejnych lekcjach za zaangażowanie w wykonanie pracy uczeń
będzie dostawał + lub – . Wyjściową oceną za pracę jest ocena bardzo dobra, a każdy minus obniża ocenę o stopień. Jeżeli uczeń jest
nieobecny tylko raz i nieobecność ta nie wpływa na termin i jakość wykonania pracy nie obniża to oceny. Każda kolejna nieobecność to
minus. Indywidualnie będą rozpatrywane długoterminowe nieobecności.

2.

Za wyjątkową staranność i jakość pracy uczeń może dostać dodatkową ocenę z wagą 5.

3.

Uczeń może otrzymać ocenę za wykonanie dodatkowej pracy zleconej przez nauczyciela np.: dekorację, plakaty…

4.

Za nieprzygotowanie do zajęć (nie przyniesienie materiałów) uczeń dostaje ocenę niedostateczną.

5.

W systemie oceniania przewidziana jest ocena niedostateczna z wagą jeden za zachowanie na lekcji.

