Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego uczniów z matematyki
1. Przygotowanie ucznia do lekcji matematyki. Niezbędne na każdych zajęciach są :
a. podręcznik ( może być jeden na ławkę )
b. zeszyt ćwiczeń
c. zeszyt przedmiotowy w kratkę co najmniej 32 kartkowy
d. przybory do geometrii : linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel, kredki, ołówek, gumka
2. Uczeń powinien mieć zawsze odrobione pisemne zadanie domowe oraz ustne zadanie domowe –
przygotowanie z trzech ostatnich lekcji.
3. Uczeń otrzymuje oceny za :
a. prace klasowe
b. sprawdziany ( kartkówki )
c. zadania domowe
d. zeszyty ćwiczeń ( praca samodzielna na lekcji lub w domu )
e. odpowiedzi ustne
f. aktywność na lekcjach
g. prace dodatkowe – np. wykonywanie pomocy dydaktycznych – jedna ocena w semestrze
h. udział w konkursach i olimpiadach – ocenę celującą cząstkową otrzymuje za szczególne
osiągnięcia, bardzo dobrą za wynik powyżej średniej w danym konkursie.
4. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane i nie mogą być poprawiane.
5. Prace klasowe – całogodzinne prace pisemne w postaci testu lub zadań otwartych, z większych
partii materiału (po dziale programowym), są zapowiadane z wyprzedzeniem 1 tygodnia.
6. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie ustalonym z nauczycielem.
7. Każdą pracę klasową, napisaną na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, można poprawić. Poprawa
jest dobrowolna i odbywa się w czasie do 2 tygodni od podania informacji o ocenach. Uczeń
poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawianej.
8. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić tzw. ,,nieprzygotowanie’’ do odpowiedzi ustnej lub
niezapowiedzianej kartkówki bez konsekwencji w postaci oceny. Powyższy fakt jest odnotowany
w dzienniku jako ,,np.’’.
9. Uczeń może zgłosić brak przygotowania do zajęć ( tj. brak zadania domowego, brak podręcznika,
zeszytu, ćwiczeń, przyborów geometrycznych niezbędnych do pracy na lekcji przed rozpoczęciem
zajęć. Jest to odnotowane w dzienniku jako minus ( - ). Trzy minusy zamieniają się w ocenę
niedostateczną.
10. Aktywność na lekcjach nagradzana jest ,, plusami ‘’. Za 5 zgromadzonych ,, plusów’’ uczeń
otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy : częste zgłaszanie się na
lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji,
aktywną pracę w grupach.
11. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
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