
Kryteria oceniania na lekcjach matematyki

1. Każdy uczeń powinien mieć: podręcznik, zbiór zadań, tablice matematyczne i przybory oraz
w klasach maturalnych inne zbiory przygotowujące do matury zalecane przez nauczyciela.

2. Obowiązkiem każdego ucznia jest mieć zeszyt przedmiotowy (gruby) przeznaczony do sporządzania
notatek z lekcji i odrabiania prac domowych.

3. Nauczyciel ocenia uczniów według skali ocen 1 – 6 za prace klasowe, prace domowe, odpowiedzi
ustne, aktywność na lekcji i inne szczególne osiągnięcia. Na podstawie tych ocen wystawia ocenę
śródroczną i roczną.

4. Pisemne prace klasowe, obejmujące wiedzę z jednego lub kilku działów, są zapowiedziane co
najmniej tydzień wcześniej i są poprzedzone lekcją powtórzeniową. Poszczególne zadania są
punktowane, a ocena z pracy jest wystawiana zgodnie z tabelą procentową zamieszczoną w Statucie
Szkoły.

0% - 39% niedostateczny
40% - 55% dopuszczający
56% - 74% dostateczny
75% - 87% dobry
88% - 98% bardzo dobry
99%-100% celujący

5. Uczniowie, którzy nie pisali pracy klasowej z przyczyn usprawiedliwionych (choroba, ważne sprawy
losowe) mają prawo napisać tę pracę klasową w uzgodnionym z nauczycielem terminie,
nieprzekraczającym 2 tygodni od ustąpienia przyczyny.

6. Uczniowie, którzy otrzymali z pracy klasowej ocenę niedostateczną, powinni przystąpić do
poprawy tej pracy w uzgodnionym z nauczycielem terminie, nieprzekraczającym 2 tygodni od dnia
oddania prac przez nauczyciela.

7. Uczniowie, którzy nie pisali pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych muszą przystąpić do jej
napisania na najbliższych zajęciach lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

8. Uczeń ma możliwość przystąpić do dwóch popraw danej pracy klasowej, w terminie wyznaczonym
przez nauczyciela. W razie uzyskania negatywnych ocen, uczeń ma możliwość napisania testu
zaliczającego materiał danego półrocza.

9. Kartkówki są niezapowiedziane, mają na celu sprawdzenie pracy domowej i wiadomości z trzech
ostatnich lekcji. Z kartkówki nie można otrzymać oceny celującej, nie ma możliwości poprawy
kartkówki.

10. Ocenę można otrzymać z odpowiedzi ustnej z ostatniej lekcji lub kilku ostatnich, jeżeli są powiązane
tematycznie z ostatnią. Odpowiedzi ustne na lekcjach powtórzeniowych obejmują zakres wiadomości
z powtarzanego działu.

11. Można otrzymać ocenę dodatkowo za: szczególną aktywność na lekcji, pomysłowe i samodzielne
rozwiązanie problemu matematycznego.

12. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, gdy spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą, a jednocześnie umie
rozwiązać zadania znacznie wykraczające poza program, zwłaszcza, gdy jego wiadomości
potwierdzone są np. sukcesem w konkursie lub olimpiadzie matematycznej.

13. Przy wystawianiu oceny półroczne/rocznej nie bez znaczenia jest: wkład pracy ucznia w osiągnięte
wyniki, systematyczność pracy, obowiązkowość, pozytywny stosunek do nauki przedmiotu,
frekwencja na lekcjach.

14. Aby uczeń uzyskał pozytywną ocenę śródroczną lub roczną musi opanować treści z poszczególnych
działów, ujęte w podstawie programowej, co jest równoważne z uzyskaniem pozytywnych ocen ze
wszystkich prac klasowych. JEST TO WARUNEK KONIECZNY, ALE
NIEWYSTARCZAJĄCY uzyskania oceny pozytywnej na zakończenie półrocza/roku.


