MATEMATYKA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
w roku szkolnym 2018/2019
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klasy: 4a, 4b, 8a, 8c, G3h, G3k

Wymagane pomoce dydaktyczne:
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: „Matematyka z plusem – ćwiczenia podstawowe”. Nowa wersja, GWO
Przybory: długopis, ołówek, linijka, cyrkiel.
Oceny cząstkowe: 1, 2, 2+, 3, 3+, 4, 4+, 5, 6
Oceny okresowe i roczne: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Formy zdobywania ocen:
 zadanie domowe, zeszyt ćwiczeń
 kartkówki (kartkówki obejmują zakres 3 ostatnich tematów)
 aktywność na lekcji (jedna ocena na koniec każdego okresu)
 prace klasowe/sprawdziany (zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem; po każdym dziale)
 sprawdziany okresowe, roczne, testy diagnostyczne, próbne testy gimnazjalne, próbne egzaminy
ósmoklasisty
W ciągu okresu uczeń może zgłosić dwa nieprzygotowania. (wykluczając lekcje, na które zostały
zapowiedziane sprawdziany lub kartkówki)
a) Uczeń, który nie pisał sprawdzianu ustala z nauczycielem termin zaliczenia (jednak nie później niż w ciągu 2
tygodni od powrotu do szkoły).
b) Jeżeli uczeń nie dopełni obowiązku ustalenia z nauczycielem terminu napisania zaległej pracy lub po
uzgodnieniu terminu nie napisze jej z powodów nieusprawiedliwionych, jest zobowiązany do napisania takiej
pracy na najbliższej lekcji, na której będzie obecny.
a) Uczeń może poprawiać oceny niedostateczne ze sprawdzianów w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
b) Przy wystawianiu oceny z danego półrocza obie brane są pod uwagę (liczymy średnią arytmetyczną tych
ocen).
c) Uczeń, który ma niepoprawione oceny niedostateczne z prac klasowych może otrzymać maksymalnie
ocenę dopuszczającą (w szczególnych przypadkach dostateczną) na koniec okresu/roku.
Progi procentowe:
ocena:
0 – 39%
niedostateczny
40 – 49%
dopuszczający
50 – 54%
dopuszczający +
55 – 69%
dostateczny
70 – 74%
dostateczny +
75 – 84%
dobry
85 – 89%
dobry +
90 – 97%
bardzo dobry
98 – 100%
celujący
Ocenę celującą ze sprawdzianu (nie dotyczy poprawy oceny niedostatecznej) uczeń może otrzymać, jeśli
zdobędzie 98% punktów i dobrze rozwiąże dodatkowe zadanie.
Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną na półrocze musi je zaliczyć w wyznaczonym terminie (najpóźniej
do końca marca).
Ocena okresowa wystawiana jest na podstawie średniej ważonej, gdzie sprawdzianom przypisywana jest
waga 2, a pozostałe uzyskane oceny liczone są z wagą równą 1.
Ocena roczna liczona jest z tymi samymi wagami jak podano w punkcie 11 (z całego roku).
Ocena okresowa/roczna:
<0; 1,75)
niedostateczny
<1,75; 2,75)
dopuszczający
<2,75; 3,75)
dostateczny

<3,75; 4,75)
dobry
<4,75; 5,50)
bardzo dobry
od 5,50
celujący
14) Jedną ocenę wyższą od niedostatecznej uczeń może poprawiać, gdy ocena okresowa/roczna „waha się”, czyli
jest bliska granicy wyznaczonych wyżej przedziałów tzn. przynajmniej 2,70; 3,70; 4,70.
15) Ocenę końcową można podwyższyć uwzględniając postęp, aktywność, zaangażowanie i osiągnięcia ucznia w
konkursach przedmiotowych. W pewnych sytuacjach ocena końcowa może odbiegać od wartości uzyskanych
w pkt.13.

