Na lekcjach matematyki ocenianiu podlegają:
1. Odpowiedź ustna – obowiązuje tematyka z trzech ostatnich lekcji. Uczeń za odpowiedź na
każde pytanie otrzymuje + lub - .
Po odpowiedziach na pięć pytań otrzymuje ocenę – taką, jaką wskazuje liczba plusów:
- pięć plusów: 5
- cztery plusy, jeden minus: 4
- trzy plusy, dwa minusy: 3
- dwa plusy, trzy minusy: 2
- jeden plus, cztery minusy: 1
Uczeń, który zdobędzie kolejno cztery minusy otrzymuje ocenę niedostateczną i zaczyna
pracować na kolejną ocenę.
Plusy i minusy na ocenę z odpowiedzi można zbierać w trakcie jednej lub kilku lekcji.
2. Praca na lekcji (np. praca przy tablicy, samodzielne rozwiązywanie zadań w zeszytach, praca
z ćwiczeniami, praca w grupach).
3. Prace pisemne:
a. kartkówka – krótka pisemna forma sprawdzająca bieżące wiadomości
z 1-3 lekcji (nie wymaga wcześniejszej zapowiedzi, nie podlega poprawie,
sprawdzana i oddawana w ciągu tygodnia);
b. sprawdzian wiadomości – pisemna forma sprawdzająca wiadomości
- z części przerabianego działu, nie wymaga wcześniejszej zapowiedzi, nie podlega
poprawie, oddawany w terminie dwóch tygodni od napisania;
- z kilku działów tematycznych, roku - obowiązują
zasady jak przy pracy klasowej,
c. praca klasowa – obejmuje materiał programowy jednego działu,
zapowiadana z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzona lekcją powtórzeniową,
sprawdzana i oddawana uczniom w ciągu dwóch tygodni.
Prace klasowe są obowiązkowe. Uczniowie nieobecni na pracach klasowych piszą
zaległą pracę w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Uczeń może poprawić
ocenę z pracy klasowej (oprócz piątki ) w terminie dwóch tygodni od wystawienia oceny.
Ocenę można poprawiać tylko raz na zajęciach konsultacyjno – wyrównawczych.
4. Prace domowe.
5. Aktywność na lekcji – aktywny udział w lekcji może być nagrodzony „+”. Uczeń,
który zebrał pięć plusów otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Uczeń, który nie pracuje na
lekcji, nie uważa, może otrzymać „-” – trzy minusy powodują otrzymanie oceny
niedostatecznej.
6. Osiągnięcia w konkursach matematycznych.
7. Prace dodatkowe wg ustaleń z nauczycielem.
Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie jest
zwolniony z odpowiedzi ustnej, kartkówki z obowiązku przedstawienia pracy domowej oraz
posiadania materiałów i przyborów szkolnych. W półroczu można zgłosić trzy razy
nieprzygotowanie.
Uczeń, który opuścił lekcje ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach
lekcyjnych, pracach domowych.
Posiadanie podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego i przyborów szkolnych jest
obowiązkowe.
Wystawianie oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen
cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny z prac klasowych, w drugiej kolejności są
odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające.

