Przedmiotowy system oceniania z matematyki
w klasach VI i VII
I. Kontrakt między nauczycielem a uczniem
1. Każdy uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego.
2. Prace klasowe, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
3. Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podany
jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
4. Kartkówki obejmujące trzy ostatnie jednostki lekcyjne oraz podstawowe
pojęcia matematyczne, nie muszą być zapowiadane.
5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub kartkówce musi ją napisać
w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
6. Każdy uczeń ma obowiązek przystąpić do poprawy pracy klasowej,
z której uzyskał ocenę niedostateczną w terminie dwóch tygodni od daty
otrzymania informacji o ocenie.
7. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nie
przygotowania się do lekcji przed jej rozpoczęciem. Przez nie
przygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy
domowej, niegotowość do odpowiedzi z dwóch ostatnich lekcji oraz brak
pomocy potrzebnych do lekcji.
8. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie poprzednim uczeń
otrzymuje za każde nie przygotowanie ocenę niedostateczną.
9. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów
zaliczeniowych.
II. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów:






Prace klasowe / sprawdziany/
Kartkówki
Odpowiedzi ustne
Prace domowe
Aktywność i prace dodatkowe: aktywność na lekcji, rozwiązywanie
zadań dodatkowych, prace długoterminowe, udział w konkursach
matematycznych, praca w grupie.
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III. Kryteria oceny semestralnej i rocznej
1. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej.
2. Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie
według następującej skali:
100% punktów celujący
99% - 90% punktów bardzo dobry
89% - 75 % punktów dobry
74% - 50 % punktów dostateczny
49% - 40% punktów dopuszczający
39% - 0% punktów niedostateczny
3. Propozycję oceny semestralnej nauczyciel ustala na podstawie średniej
ważonej uzyskanej przez ucznia w ciągu całego semestru, a propozycję
oceny rocznej lub końcowej na podstawie średniej ważonej uzyskanej
przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego.
ŚREDNIA WAŻONA

OCENA

1,51 – 1,7
1,71 – 2,5
2,51 – 2,7
2,71 – 3,5
3,51 – 3,7
3,71 – 4,5
4,51 – 4,7
4,71 – 5,2
5,21 - 6

1 lub 2
2
2 lub 3
3
3 lub 4
4
4 lub 5
5
6

4. Warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym uzyskania pozytywnej oceny
semestralnej lub rocznej jest napisanie większości prac klasowych w danym
semestrze lub roku szkolnym na oceny co najmniej dopuszczające.
5. W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej na półrocze,
nauczyciel podaje uczniowi zakres materiału przewidzianego do poprawy
i ustala z nim termin oraz formę zaliczenia.
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Wymagania edukacyjne
z matematyki
Ocenę celującą uzyskuje uczeń, który spełńia wymagańia ńa óceńą bardzó dóbrą i póńadtó:







pótrafi stósówac wiadómósci w sytuacjach ńietypówych,
umie fórmułówac próblemy i dókóńywac ańalizy lub syńtezy ńówych zjawisk,
própóńuje rózwiązańia ńietypówe,
pósługuje się biegle językiem matematyczńym,
ińicjuje, plańuje i realizuje prójekty matematyczńe lub międzyprzedmiótówe,
ósiąga sukcesy w kóńkursach i ólimpiadach ńa szczeblu wyzszym ńiz szkólńy.

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który spełńia wymagańia ńa óceńą dóbrą i póńadtó:
 ópańówał w pełńym zakresie wiadómósci i umiejętńósci ókreslóńe prógramem,
 pótrafi stósówac zdóbytą wiedzę dó rózwiązywańia próblemów i zadań w ńówych
sytuacjach,
 wykazuje duzą samódzielńósc i pótrafi kórzystac z rózńych zródeł wiedzy,
 pótrafi uzasadńiac twierdzeńia matematyczńe,
 pósługuje się językiem matematyczńym,
 stósuje symbóliczńe zapisy zalezńósci matematyczńych,
 ósiąga sukcesy w kóńkursach ńa szczeblu szkólńym.
Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który spełńia wymagańia ńa óceńą dóstateczńą i póńadtó:
 ópańówał wiadómósci i umiejętńósci sredńió trudńe, wspierające tematy pódstawówe,
rózwijańe ńa wyzszym etapie kształceńia,
 póprawńie stósuje wiadómósci i umiejętńósci dó samódzielńegó rózwiązywańia
typówych zadań,
 pótrafi kórzystac z wykresów, tablic, dańych w zadańiu,
 stósuje pójęcia matematyczńe .
Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń, który spełńia wymagańia ńa óceńą dópuszczającą i póńadtó:
 pósiada wiadómósci i umiejętńósci stósuńkówó łatwe dó ópańówańia, uzyteczńe w zyciu
códzieńńym i absólutńie ńiezbędńe dó kóńtyńuówańia ńauki ńa wyzszym póziómie,
 pótrafi kórzystac z pómócą ńauczyciela z takich zródeł wiedzy, jak: wykresy, tablice,
tabele dańych,
 zńa pójęcia matematyczńe.
Ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, który:
 pósiada umiejętńósci i wiadómósci pózwalające ńa swiadóme kórzystańie z lekcji
i wykóńywańie próstych zadań z zycia códzieńńegó,
 rózwiązuje z pómócą ńauczyciela bardzó próste zadańia,
 uczestńiczy w zajęciach wyrówńawczych z matematyki.
Ocenę niedostateczną uzyskuje uczeń, który :
 ńie ópańówał wiadómósci i umiejętńósci wymagańych ńa óceńę
dópuszczającą,
 demóństruje lekcewazący stósuńek dó przedmiótu (ńp. ńie pracuje ńa
lekcji, ńie ódrabia zadań dómówych),
 ńie bierze udziału w zajęciach wyrówńawczych z matematyki.

Opracowała:
Halina Sądej

3

