ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI
W ROKU SZKOLNYM 2015 / 16 –PSO
Zasady oceniania respektują ustalenia rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz wewnętrznego systemu oceniania,
jako aktów nadrzędnych. Różne formy pracy ucznia podlegają systematycznej ocenie, od
której uczeń się nie uchyla. Uczeń, który uchyla się od oceniania lub nie wykazuje się należytą
frekwencją na zajęciach może być nieklasyfikowany. Ocenie podlegać będą:
 kartkówki 5-15 p
 sprawdziany = praca klasowa 15-35 p
 aktywność na lekcjach 1-10 p (praca w grupach, praca na lekcji, samodzielne
rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych, odp. z teorii),
 projekty (10,15,20p)
 prace samodzielna ucznia 5-10p
 zadania dodatkowe 1-15p (w zależności od stopnia trudności i wykonania)
 konkursy w zależności od rangi i zajętego miejsca 10p, 15p lub 20p
 sprawdzian z powtórzenia wiadomości 25 p
 test diagnozujący 18-30p
Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu: „Wygraj indeks”-PG, Pomorski Konkurs
Matematyczny dla szkół ponadgimnazjalnych-PG lub „Bieg po indeks”-PK, otrzyma
ocenę roczną wyższą od przewidywanej.
Uczeń otrzymuje ustne uzasadnienie oceny na bieżąco w czasie zajęć lub w innym
ustalonym z nauczycielem terminie. Przy pracach pisemnych, dodatkowo omówiony jest
klucz odpowiedzi i punktacja.
Sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Nieobecność na zaplanowanej
pracy pisemnej, usprawiedliwiana jest tylko na podstawie zwolnienia lub zaświadczenia
lekarskiego. Nieobecność na zaplanowanej pracy pisemnej z powodów wyższej konieczności,
należy zgłaszać przed pracą. Kartkówki nie muszą, (lecz mogą) być zapowiadane.
Praca pisana niesamodzielnie jest oszustwem i będzie oceniona na 0 punktów bez
możliwości poprawy!!!
W przypadku nieobecności ucznia w czasie zapowiedzianej formy sprawdzenia wiadomości i
umiejętności, uczeń otrzymuje TYMCZASOWO zero punktów. Terminowo usprawiedliwiona
nieobecność upoważnia ucznia do ustalenia z nauczycielem dodatkowego terminu, w którym
może tę pracę napisać, a uzyskana ocena zastąpi wpisane zero punktów.
W przypadku nieobecności w szkole oraz zmiany oddziału, uczeń jest zobowiązany do
samodzielnego uzupełnienia wiadomości.
Uczniowi przysługuje możliwość poprawy każdego sprawdzianu z wyłączeniem
sprawdzianu z powtórzenia wiadomości.
Ocena z poprawy zastępuje ocenę z pierwszego terminu.
Oceny cząstkowe wyrażane są w punktach, a semestralne oraz roczne wyrażane są w
stopniach po zastosowaniu wzoru zawartego w WSO szkoły.

