PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI
DLA UCZNIA KLASY IV ..…….
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W ciągu roku szkolnego będziesz dwa razy klasyfikowany, otrzymasz ocenę śródroczną i roczną.
W trakcie roku szkolnego zbierasz punkty z wszystkich pisemnych i ustnych prac, tworząc sumę punktów stanowiącą o twojej ocenie
klasyfikacyjnej zgodnie z podanym niżej schematem przeliczania punktów na oceny. Oceny cząstkowe odnotowuje się w dzienniku
lekcyjnym w formie cyfrowej, dopuszcza się stosowanie przy ocenach cząstkowych znaków „+”, „-” w bieżącym ocenianiu.
W ciągu semestru będziesz miał krótkie ok. 15 minutowe kartkówki – nie zapowiadane, będą one formą sprawdzania twojej
systematyczności. Jeśli będziesz nieobecny na kartkówce, możesz pisać inną kartkówkę z materiału z 3 ostatnich tematów lub będziesz
rozliczany z „mniejszej puli punktów” na koniec semestru.
W każdym semestrze czekają cię co najmniej dwie prace klasowe – po większych partiach materiału - zapowiadane i zapisane w dzienniku
z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Obecność na pracach klasowych jest obowiązkowa. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej 5 dni
masz obowiązek napisać pracę w drugim tygodniu po powrocie do szkoły. W pozostałych przypadkach piszesz zaliczeniową pracę
klasową na pierwszej lekcji po powrocie (jeśli nauczyciel nie wyznaczy innego terminu). Jeśli nie przystąpisz do zaliczenia pracy klasowej
jest to równoznaczne z zerowym wynikiem punktów na twoim koncie z tego działu.
Masz prawo do poprawy każdej oceny z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od terminu oddania prac. Ostateczną formą poprawy jest
odpowiedź ustna lub pisemna w terminie ustalonym przez nauczyciela.
W ciągu każdego semestru zdobywasz punkty z prac pisemnych, ustnych odpowiedzi i prac domowych i aktywności na lekcji, z których
suma stanowi o ocenie końcowej. Na 100% punktów składa się maksymalna liczba punktów z wszystkich prac pisemnych i ustnych.
Dodatkowo możesz otrzymać punkty za prace na lekcji do 10 punktów maksymalnie na semestr. Uzyskane punkty są przeliczane na oceny
według schematu:
Celujący – 100 % plus rozwiązane dodatkowe zadania
Bardzo dobry - od 94 %
Dobry
- od 75 %
Dostateczny - od 51 %
Dopuszczający - od 35 %
Niedostateczny - poniżej 35%
Punktacja za poprawioną pracę jest taka sama jak za pracę pierwotną. Jeżeli uzyskasz większą liczbę punktów, to do twojego konta
dopisywana jest różnica punktów.
O wymaganiach z przedmiotu w zakresie sprawdzania wiadomości i umiejętności informowany jesteś na bieżąco. Ocena sprawdzianu lub
kartkówki oraz omówienie następuje podczas lekcji w ciągu dwóch tygodni od napisania. Nauczyciel ustnie uzasadnia uczniom,
rodzicom/prawnym opiekunom oceny cząstkowe, semestralne lub roczne.
Nauczyciel udostępnia do wglądu rodzicom/opiekunom prawnym (w swojej obecności) pracę pisemną ucznia i ustnie uzasadnia
wystawioną ocenę na podstawie kryterium oceny pracy. Praca ucznia nie może być kopiowana.
Ocena roczna jest ustalana na podstawie punktacji całorocznej (z dwóch semestrów łącznie).
Ocena niedostateczna za pierwszy semestr powinna być poprawiona w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny klasyfikacyjnej tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej
połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa. Warunki ubiegania się o
ocenę wyższą niż przewidywana określone są w Statucie Szkoły § 124.
Masz obowiązek odrabiania zadawanych prac domowych.
Do twoich obowiązków należy przynoszenie na lekcję podręcznika, zeszytu przedmiotowego oraz przyrządów geometrycznych. Brak
pracy domowej jest jednoznaczny z otrzymaniem 2 punktów ujemnych, które odpisuje się od twojego stanu punktów na koncie. Brak
podręcznika, zeszytu przedmiotowego lub przyrządów na lekcji daje ci 1 punkt ujemny.
Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania chorobowego po nieobecności usprawiedliwionej trwającej co najmniej jeden tydzień;
okres, w którym uczeń ma obowiązek uzupełnienia materiału, ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.
Raz w semestrze masz prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie jest to lekcja
powtórzeniowa.
Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone w miesiącu przeprowadzania klasyfikacji.
Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi lub w momencie sprawdzania pracy domowej, pociąga za sobą
wpisanie oceny niedostatecznej, co powoduje odpisanie od twojego konta - 2 punktów, które możesz w przyszłości odpracować
np. aktywnością na zajęciach.
Za aktywność na lekcji możesz otrzymać dodatkowe punkty. Odpowiedź ustna daje ci szansę na otrzymanie dodatkowych punktów.
Odmowa odpowiedzi jest równoznaczna z otrzymaniem 2 punktów ujemnych.
Masz obowiązek napisania testów i sprawdzianów powtórzeniowych. Twój wynik dodawany jest do ogólnej punktacji aktualnego
semestru.
Jeśli twoja frekwencja na zajęciach jest nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby), nieobecności na zajęciach są
usprawiedliwione i korzystałeś z oferowanych form poprawy ocen, to masz prawo przystąpić do zaliczenia całorocznej partii materiału
przed wyznaczeniem oceny rocznej w terminie ustalonym przez nauczyciela.
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