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Na lekcji matematyki uczeń posiada książkę, zeszyt w kratkę (co najmniej 80 kartkowy) lub gładki (dotyczy zajęć z geometrii) 
oraz  własne przybory: do pisania, linijkę, ekierkę, ołówek oraz cyrkiel.

NIEPRZYGOTOWANIE
Uczeń w ciągu semestru może zgłosić dwa razy nieprzygotowanie do lekcji łącznie z brakiem zeszytu, podręcznika, wskazanych 
przyborów i materiałów, które nauczyciel kazał wcześniej przygotować, lub nie opanował materiału oraz może zgłosić dwa razy 
brak zadania. Każdy kolejne nieprzygotowanie, to ocena niedostateczna. Każdy kolejny brak to  minus. Trzy minusy z rzędu dają 
ocenę niedostateczną.  Pozostałe plusy i minusy za zadanie domowe będą oceniane zgodnie z kryterium jak przy aktywności.  
Nieprzygotowanie i braki można zgłaszać tylko na początku lekcji. Uczeń, który nie zgłosi na początku zajęć nieprzygotowania  
lub  braku,  a  zostanie  to  dostrzeżone przez  nauczyciela,  otrzyma  ocenę niedostateczną.    Brak zadania domowego musi  być  
uzupełniony   na  następną lekcję  i  pokazany nauczycielowi.  Jeśli  uczeń  nie  uzupełni  braków lub  nie  pokaże  nauczycielowi,  
otrzymuje ocenę niedostateczną. Podczas lekcji powtórzeniowych, sprawdzianów, zapowiedzianych kartkówek uczeń nie może 
zgłosić nieprzygotowania. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od braku zadania domowego.
 
AKTYWNOŚĆ
Aktywność  na  lekcji  oceniana  jest  w  systemie  plusowo-minusowym.  Uczeń  może  otrzymać  plus  za  rozwiązanie  zadania,  
poprawną  odpowiedź  na  zadane  przez  nauczyciela  pytanie  dotyczące  nowego  lub  trudnego  materiału  lub  inną  pracę 
ponadprogramową, a także za udział  w zajęciach dodatkowych. Uczeń może otrzymać minus, jeśli nie potrafi odpowiedzieć na 
pytanie  dotyczące wcześniej  omawianych  zagadnień,  a  także  uczeń słaby,  który jest  nieobecny na obowiązkowych zajęciach  
wyrównawczych, Jeżeli uczeń otrzyma pięć znaków (plusy, minusy) otrzymuje odpowiednią ocenę według poniższego kryterium:

5 plusów -ocena bardzo dobra,
4 plusy i 1 minus – ocena dobra,
3 plusy i 2 minusy- ocena dostateczna,
2 plusy i 3 minusy - ocena dopuszczająca,
1 plus i 4 minusy lub 5 minusów- ocena niedostateczna.

ZESZYT ĆWICZEŃ
Uczeń na każdą lekcję przynosi uzupełniony zeszyt ćwiczeń.  Uczeń po każdym dziale otrzyma ocenę za rozwiązane zadania z 
zeszycie ćwiczeń. W przypadku braku będzie zobowiązany do uzupełnienia w wyznaczonym terminie.  Jeśli uczeń nie uzupełni 
braków otrzyma kolejną ocenę niedostateczna bez możliwości poprawy.

POWTÓRKA DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Uczniowie klas trzecich będą otrzymywać zestawy zadań powtórzeniowych oraz teorii z poszczególnych działów do egzaminu  
gimnazjalnego.  W wyznaczonym  terminie  będzie  kartkówka  z  zadań  z  zestawu   (oceniana według  standardowej  punktacji). 
Ponadto z teorii będzie osobna  kartkówka, która będzie oceniana według punktacji:

bdb 100% - 91%
db 90% - 81%
dst 80% - 71%
dop   70% - 61%
ndst poniżej 60%

Uczeń, który otrzyma ocenę niedostetczną  z teorii jest zobowiązany do  poprawy oceny  tak długo, aż będzie pozytywna. Każda 
kolejna jedynka będzie wpisana do dziennika. Podczas całego roku szkolnego nauczyciel na lekcji będzie pytał z teorii.

SPRAWDZIANY I KARTKÓWKI
Uczeń  pisze  kilka  razy  na  semestr test  lub  sprawdzian  wiadomości,  który  jest  zapowiadany  z  co  najmniej  tygodniowym 
wyprzedzeniem. W przypadku nieobecności ucznia nauczyciel ustala termin (w terminie do dwóch tygodni od przyjścia ucznia do  
szkoły) napisania sprawdzianu. Jeżeli uczeń nie wstawi się w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń, 
który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu może ją poprawić w wyznaczonym przez nauczyciela terminie (maksymalnie 
2 tygodnie od oddania prac). W przypadku niesamodzielnej pracy na sprawdzianie lub innej pracy pisemnej uczeń otrzymuje 
ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.
Uczeń pisze niezapowiedziane krótkie formy sprawdzające  wiedzę- kartkówki,  których zakres nie przekracza trzech ostatnich  
tematów lekcji lub z zakresu ostatniego zadania domowego, z wybranych zadań z kart pracy. W semestrze można poprawić jedną 
kartkówkę. W przypadku, gdy uczeń jest obecny na lekcji i nie zgłosił nieprzygotowania w formie jw., a nie odda sprawdzianu,  
testu lub kartkówki otrzyma ocenę niedostateczną 
Dwa razy w roku uczeń pisze test diagnozujący z zakresu materiału z poprzedniej klasy (na początku roku) lub z danego roku  
szkolnego (koniec roku). Daty sprawdzianów są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, a uczniowie są poinformowani o 
tych sprawdzianach na początku roku.

PUNKTACJA
Punktacja na sprawdzianach i innych formach pisemnych ustalana jest w następujący sposób: 

100%-91% bardzo dobry,
90%-76% dobry,

75%-51% dostateczny,
50%-31% dopuszczający,
30%-0% niedostateczny.

Ponadto uczeń otrzymuje ocenę celującą jeśli uzyskał ocenę bardzo dobry oraz wykazał się umiejętnościami i wiadomościami  
ponadprogramowymi rozwiązując poprawnie zadanie oznaczone gwiazdką.

ZESZYT PRZEDMIOTOWY I JEGO OCENA
Uczeń prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy. Każdy zeszyt musi być podpisany na okładce. Uczeń jest zobowiązany do 
poinformowania nauczyciela o zmianie zeszytu na nowy. Uczeń jest zobowiązany do przechowywania wszystkich zeszytów w 
danym roku szkolnym. Notatki w zeszycie muszą być prowadzone na bieżąco. W przypadku dłuższej nieobecności (tydzień i  
więcej) uczeń ma 7 dni na uzupełnienie zaległych notatek. Uczeń ma prowadzić notatki w kolorze czarnym lub niebieskim, w 
szczególnych przypadkach (ważne definicje, twierdzenia itp.) dopuszcza się używanie innych kolorów z wyjątkiem czerwonego,  
rysunki muszą być wykonywane ołówkiem przy pomocy przyborów do kreślenia. Lekcje mają być numerowane z opisaną datą na 
marginesie,  a tematy podkreślone. Uczeń stosuje zasady ortografii.  Dodatkowe materiały otrzymane od nauczyciela mają  być  
wklejone przy odpowiednim temacie lekcji. Na ocenę zeszytu składa się również estetyka prowadzonych notatek i stan ogólny 
zeszytu. Nauczyciel okresowo może w zeszycie zamieścić bieżące oceny wypracowane przez ucznia oraz uwagi skierowane do 
rodziców dotyczące pracy ucznia na lekcji. 

INNE FORMY KONTROLI PRACY UCZNIA
Ponadto uczeń może uzyskać ocenę z odpowiedzi ustnej, z zadania domowego oraz z zeszytu. Dodatkowo uczeń może otrzymać  
ocenę z projektów (plansz) i innych form pracy wykonywanej w domu lub w szkole. W przypadku, gdy uczeń odmówi udzielenia 
odpowiedzi lub nie zrealizuje obowiązkowych prac otrzyma ocenę niedostateczną. 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Oceny ustalane są następująco:

Ocenę celującą- otrzymuje uczeń, który potrafi rozwiązać każde zadanie przewidziane zakresem materiału z gimnazjum z  
uwzględnieniem  zadań  o  podwyższonym  stopniu  trudności,  bierze  udział  w  konkursach  (na  szczeblu  szkolnym,  
powiatowym, wojewódzkim lub wyższym) i odnosi w nich sukcesy
Ocenę bardzo dobrą- otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwiązuje zadania z danego działu oraz potrafi wykorzystać  
zdobyte wiadomości z innego działu i użyć do rozwiązania określonego problemu
Ocenę dobrą- otrzymuje uczeń, który potrafi samodzielnie rozwiązać typowe zadania, tzn. zadania podobne do tych, które 
zostały rozwiązane na lekcji lub ich rozwiązanie zostało podane w książce
Ocenę dostateczną- otrzymuje uczeń, który potrafi rozwiązać typowe zadania rachunkowe z pomocą nauczyciela, daje 
sobie również radę z prostymi zadaniami tekstowymi
Ocenę dopuszczającą- otrzymuje uczeń, który potrafi rozwiązać typowe zadanie z dużą pomocą nauczyciela, przede 
wszystkim radzi sobie z podstawowymi zadaniami rachunkowymi
Ocenę niedostateczną- otrzymuje uczeń, który nie potrafi rozwiązać typowego zadania nawet ze znaczną pomocą ze strony 
nauczyciela, nie wyraża żadnej inicjatywy do nauki, nie prowadzi zeszytu (notatki i prace domowe, zeszyt ćwiczeń), nie  
korzysta z oferowanej mu pomocy.

OCENA SEMESTRALNA I KOŃCOWOROCZNA
Ocena semestralna ustalana jest wagowo: sprawdziany, testy, egzaminy próbne, waga 3; kartkówki i odpowiedź ustna waga 2,  
zadanie domowe i długoterminowe waga 2 lub 1, aktywność, prace dodatkowe, zeszyty - waga 1. Nauczyciel podczas wystawiania  
oceny semestralnej i końcowej może kierować się poniższym kryterium:

ocena niedostateczna  poniżej 1,9
ocena dopuszczająca  <1,91 ;  2,75>
ocena dostateczna <2,76 ; 3,75>
ocena dobra <3,76 ; 4,75>
ocena bardzo dobra powyżej 4,76
ocena celująca – kryterium określone w powyższym PSO.

Średnia  nie  jest  wyznacznikiem  oceny  semestralnej/końcowej.  Ponadto  nauczyciel  wystawiając  oceną  kieruje  się  również 
zaangażowaniem ucznia, włożoną pracą, stosunkiem do przedmiotu i nauczyciela.

POZOSTAŁE
Jeśli uczeń ma jakieś wątpliwości  lub pytania dodatkowo może zgłosić się na konsultacje w wyznaczonym przez nauczyciela  
terminie. Kryteria i przedmiotowy system oceniania z matematyki znajduje się w sali 43.

RODZICE
Rodzice są zobowiązani do kontroli zeszytu dziecka i podpisywania wszelkich ocen i uwag ze strony nauczyciela

Podpis rodzica................................................................. Podpis ucznia.....................................................................
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