SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W ZAKRESIE MATEMATYKI
W KLASACH IV – V I SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ W KLASACH I-III
GIMNAZJUM W PSP W MAŁĘCZYNIE
W ciągu jednego semestru ocenianiu podlegają :
1. 2 lub 3 prace klasowe, sprawdzające kompetencje i umiejętności po przerobieniu większej
partii materiału o zbliżonej tematyce.
- Każda praca klasowa poprzedzona jest zapowiedzią udokumentowaną wpisem w
dzienniku ( co najmniej tydzień wcześniej ).
- Uczniowie są informowani o liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne
zadania i kryteriach ocen w zależności od łącznej liczby uzyskanych punktów.
- Przy ocenianiu prac klasowych stosuje się następujący przelicznik punktowy :
0 % – 34 %
35 % – 50 %
51 % – 74 %
75 % – 89 %
90 % – 98 %
99 % - 100 %

ocena niedostateczna
ocena dopuszczająca
ocena dostateczna
ocena dobra
ocena bardzo dobra
ocena celująca

Powyższe kryteria dotyczą prac klasowych i innych sprawdzianów, które zawierają
zadania wykraczające poza podstawę programową i zawarte w kryteriach ocen dla danej klasy.
W przypadku innych prac skala ocen jest następująca:
0 % – 34 %
35 % – 50 %
51 % – 74 %
75 % – 94 %
95 % – 100 %
-

-

-

ocena niedostateczna
ocena dopuszczająca
ocena dostateczna
ocena dobra
ocena bardzo dobra

Sprawdzając pracę klasową oraz inne prace pisemne nauczyciel :
ocenia to co uczeń potrafi, a nie to czego nie umie,
każdy sposób rozwiązania prowadzący do poprawnego rezultatu jest tak samo punktowany,
za błąd obniża ocenę tylko raz, tzn. jeśli reszta działań oraz tok postępowania w dalszym
ciągu rozwiązania zadania był poprawny, to pozostałe punkty przydziela mimo, że wynik
końcowy może być błędny.
otrzymanie oceny celującej wynika z całokształtu dokonań ucznia, a nie z rozwiązania tzw.
zadania z gwiazdką.
uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek w terminie jednego tygodnia
poddać się danemu sprawdzianowi.
uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ma możliwość przystąpić powtórnie do
sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem. Możliwość tą mają również uczniowie,
którzy chcą poprawić oceny pozytywne. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2
tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest
pod uwagę ocena z pracy poprawianej.
po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany
przez tydzień. Nie musi również pisać pracy klasowej; będzie ją pisał w terminie ustalonym
z nauczycielem.

2. Kartkówki (od czterech do sześciu)– 15 – 20 minutowe prace pisemne obejmujące materiał
z trzech ostatnich lekcji. Mogą być one zapowiedziane lub nie. Sprawdzać mają przede
wszystkim drobne umiejętności. Są one oceniane według takich kryteriów jak prace klasowe.
3. Kartkówki z pracy domowej (jedna lub dwie) – pozwalające ocenić samodzielność i
poprawność jej wykonania.
4. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń ( jedna ocena ). Ocenie podlegają
tu: systematyczność w prowadzeniu notatek i odrabianiu prac domowych oraz estetyka i
dokładność, zwłaszcza w rozwiązywaniu zadań z geometrii.
5. Aktywność podczas lekcji – częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych
odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, umiejętność wyciągania
wniosków, formułowanie odpowiedzi na zadania problemowe.
Praca w grupie – efektywne współdziałanie w grupie, rozwiązywanie problemów w sposób
twórczy, porozumiewanie się językiem matematycznym.
Każdy rodzaj aktywności ucznia oceniany jest stopniami od 3 do 6. Nauczyciel w swoim
notesie może stawiać + (plusy). 5 plusów równa się ocenie bardzo dobrej.
6. Odpowiedź ustna – znajomość wprowadzonych na kilku ostatnich lekcjach pojęć, definicji i
ich zastosowanie w zadaniach.
- krótkie odpowiedzi ustne mogą być oceniane plusami lub minusami (w notesie
nauczyciela), za pięć plusów uczeń dostaje ocenę bardzo dobrą, za pięć minusów ocenę
niedostateczną.


Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nie przygotowania się do
lekcji.
- Przez nieprzygotowanie się rozumiemy: brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej,
brak pomocy potrzebnych do lekcji, niegotowość do odpowiedzi.
- Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde
nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.



Nauczyciel przekazuje informację o ocenie :
a) uczniowi – jako komentarz do każdej oceny, wyjaśnienie, uzasadnienie, wskazówki
do dalszej pracy,
b) rodzicom – na ich prośbę, jako informację o aktualnym rozwoju dziecka, jego
uzdolnieniach i trudnościach.



Rodzice mają możliwość wglądu do wszystkich prac pisemnych.



Ustalona przez nauczyciela końcowa ( roczna ) ocena niedostateczna może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.



Ocena semestralna ( roczna ) ustalana jest na podstawie ocen uzyskanych w danym
semestrze, ale nie jest ich średnią.



Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
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