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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

MATEMATYKA



Na  początku  każdego  roku  szkolnego  uczniowie  są  informowani  o wymaganiach

edukacyjnych  wynikających  z realizowanego  przez  nauczyciela  programu  nauczania  oraz

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Kontrakt z     uczniami.  

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.

3. Prace klasowe, krótkie sprawdziany, odpowiedzi ustne i prace domowe są obowiązkowe.

4. Prace klasowe:

 ich termin ustalany jest co najmniej tydzień wcześniej,

 uczeń  może  poprawiać  słabą  ocenę  z pracy  klasowej  w  terminie  uzgodnionym

z nauczycielem-tylko raz,

5. Jeśli  uczeń opuścił  pracę  klasową z przyczyn losowych to  powinien  napisać  ją  w ciągu

dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły,

6. Przy poprawianiu prac klasowych, sprawdzianów i pisaniu w drugim terminie, kryteria ocen

nie  zmieniają  się,  a otrzymana  ocena  zostaje  wpisana  do  dziennika  obok  wcześniej

otrzymanej oceny. Do oceny semestralnej lub rocznej brane są pod uwagę obie oceny.

7. Uczniowie nieobecni na krótkich sprawdzianach mogą je pisać w możliwie najszybszym

terminie.

8. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

9. Każdy uczeń może otrzymać dodatkowo ocenę za wykonanie pracy nadobowiązkowej.

10. Zasady poprawiania ocen semestralnych i rocznych reguluje Wewnątrzszkolny System

Oceniania.

11. Uczeń ma prawo dwa razy  w ciągu semestru zgłosić  brak przygotowania  do zajęć  (nie

dotyczy prac klasowych).

12. Szczegółowe kryteria oceny prac pisemnych i ustnych dostosowane do konkretnej formy

sprawdzania ustala i przedstawia klasie nauczyciel.

13. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej są oceniani zgodnie

z zaleceniami poradni.

14. Uczeń  jest  oceniany  za  systematyczną  pracę  w  ciągu  całego  semestru/roku.  Ocenę

semestralną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w semestrze. Ocenę

roczną  wystawia  się  na  podstawie  oceny  semestralnej  i ocen  cząstkowych  II  semestru.



Ocena  semestralna  czy  roczna  jest  średnią  ważoną  z ocen  cząstkowych,  przy  czym

największą wagą posiadają oceny z prac klasowych, kartkówek i odpowiedzi ustnych.

Formy i     metody sprawdzania i     oceniania osiągnięć dydaktycznych ucznia.  

• Prace domowe (dla wszystkich, dla uczniów z opiniami lub orzeczeniami PPP i chętnych)

dostosowane do możliwości.

• kartkówki (15 minut),

• prace klasowe (45 minut),

• testy.

Częstotliwość

• kartkówki-w razie potrzeby, niezapowiedziane, krótkie

• prace klasowe-po zakończeniu działu, całogodzinne poprzedzone powtórzeniem

• testy-w razie potrzeby.

Zasady pisemnego sprawdzenia umiejętności:

1. 15 minutowe z bieżącej lub poprzednich (co najwyżej trzech) tematów.

2. Całogodzinne  z jednego  działu  w  formie  zadań  otwartych  lub  testów  wielokrotnego

wyboru.

3. Przed każdym całogodzinnym sprawdzianem jedna lub dwie godziny powtórzenia.

4. Punkty uzyskane z prac klasowych, sprawdzianów, testów, kartkówek są przeliczane na

stopnie wg następującej skali:

100%= celujący

91%-99% = bardzo dobry

70%-90% = dobry

50%-69% = dostateczny

30%-49% = dopuszczający

0%-29% = niedostateczny

Odpowiedzi ustne oceniane będą następująco:

• Samodzielna wypowiedź na podany temat – bardzo dobry

• Odpowiedź logiczna z pytaniami naprowadzającymi – dobry

• Udzielanie odpowiedzi na pytania nauczyciela dotyczące tematu – dostateczny

• Udzielanie  pojedynczych  informacji  na  pytania  nauczyciela  bez  logicznej  całości

(wypowiedź kierowana) – dopuszczający



• Brak odpowiedzi lub nieprawidłowa odpowiedź – niedostateczny.

Na lekcji matematyki oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów:

• Kształtowanie  pojęć  matematycznych  –  sprawdzenie  stopnia  zrozumienia  pojęć

matematycznych.

• Prowadzenie rozumowań – sposób prowadzenia rozumowań.

• Kształtowanie  języka  matematycznego  –  języka  matematycznego  na  odpowiednim

etapie ścisłości.

• Rozwiązywanie zadań matematycznych – stosowanie odpowiednich metod, sposobów

wykonania i otrzymania rezultatu.

• Rozwiązywanie problemu.

• Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.

• Aktywność na lekcji.

• Praca w grupach.

• Wkład pracy ucznia.

Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „+” lub ocenę cząstkową do dziennika.

Zgromadzenie 5 ”+” jest równoważne z otrzymaniem oceny cząstkowej- bardzo dobrej.

Uczeń otrzymuje poszczególne oceny za określone umiejętności:

celującą:

- posiada pełne wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych

- osiąga sukcesy w olimpiadach i konkursach pozaszkolnych

- sprostał wszystkim wymaganiom

bardzo dobrą

- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe

- zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach

- potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł wiedzy

- rozwiązuje samodzielnie zadania

- sprostał wszystkim wymaganiom

dobrą

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności programowe



- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania nowych problemów

- potrafi rozwiązać proste zadanie lub problem

dostateczną

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem

- potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań przy pomocy nauczyciela

dopuszczającą

- ma  braki  w  wiadomościach  i umiejętnościach  określonych  programem  ale  braki  te  nie

przekreślają możliwości dalszego kształcenia

- zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne/matematyczne

- potrafi rozwiązać zadanie o podstawowym stopniu trudności z pomocą nauczyciela

niedostateczną

- nie opanował tych wiadomości, które są konieczne do dalszego kształcenia

- nie potrafi rozwiązać zadań o podstawowym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela

- nie zna podstawowych praw i pojęć

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Nauczyciel zapewni uczniowi miejsce blisko siebie, aby wspomagać ucznia w czasie lekcji.

- Nauczyciel  będzie prowadzić częste kontrole zeszytu w celu korekty błędów i uniknięcia

utrwalania złych nawyków.

- Prace pisemne oceniane będą w szczególności za wartość merytoryczną.

- Uczeń nie musi pisać na tablicy lub czytać głośno na forum klasy w celu uniknięcia efektu

spotęgowania stresu.

- Może być ograniczona ilość materiału do jednorazowego nauczenia się.

- Uczeń może być zwolniony z ustnych odpowiedzi, jeśli jest to powód zdenerwowania. 

- Podczas  odpowiedzi  ustnej  nauczyciel  cierpliwie  wspomagał  będzie  wypowiedź  ucznia

pytaniami pomocniczymi i sugestiami. 

- Nauczyciel  powinien  wzmacniać  wiarę  ucznia  we  własne  siły  podkreślając  każdy

najdrobniejszy sukces.

- Uczeń ma prawo do wydłużenia czasu przeznaczonego na pisanie sprawdzianu. 

- Uczniowie,  którzy  posiadają  orzeczenia  z poradni  psychologiczno-pedagogicznej

o dostosowaniu  wymagań  do  indywidualnych  potrzeb  i możliwości  są  oceniani

z uwzględnieniem  zaleceń  poradni.  Nauczyciel  uczący  jest  zobowiązany  zapoznać  się

z zaleceniami  poradni  dotyczącymi  sposobów  sprawdzania  znajomości  opanowania

materiału  dla  poszczególnych  uczniów  oraz  na  ich  podstawie  zmodyfikować  kryteria



oceniania  dla  danego  ucznia,  a następnie  zapoznać  ucznia  i jego  rodziców  z kryteriami

oceniania mającymi zastosowanie w jego indywidualnym przypadku. 

Uczniowie z dysleksją rozwojową, dysortografią, dysgrafią i dyskalkulią

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

 zawsze uwzględniać trudności ucznia,

 w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać

na przykładzie,

 dzielić dane zadanie na etapy i zachęcać do wykonywania malutkimi krokami,

 nie zmuszać do wykonywania ćwiczeń sprawiających uczniowi trudności,

 dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielać instruktażu,

 nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy,

 doceniać chęć pokonywania trudności, wysiłek, wytrwałość i samodzielność w działaniu,

 pozostawić więcej czasu na wykonanie pracy,

 krótko i prosto formułować polecenia – upewnić się, czy uczeń je zrozumiał,

Ocenianie

Należy :

 podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego

chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć itp.,

 włączać do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse,

 przestrzegać zasady: oceniania sukcesów, a nie porażek ucznia.

Uczniowie z inteligencją niższą niż przeciętna

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

 zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność rachunkową,

 wielokrotne tłumaczenie i wyjaśnianie zasad i reguł,

 zwracanie w ocenianiu większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie zadania niż jego

ostateczny efekt,

 unikanie pytań problemowych,

 wolniejsze tempo pracy,

 odrębne instruowanie ucznia,

 częste odwoływanie się do konkretu, przykładu,

 pozostawianie więcej czasu na utrwalenie wiedzy czy umiejętności,

 przerabianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności.



Ocenianie

Jeśli dostosujemy wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia to oceniać należy go

według obowiązujących kryteriów. Wskazane jest jednak, aby zwracać większą uwagę na własny

wkład pracy, wysiłek włożony w wykonanie zadania niż jego ostateczny efekt. 

Uczeń z ADHD

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

 wyznaczanie  uczniom  konkretnego  celu  i dzielenie  zadań  na  mniejsze,  możliwe  do

zrealizowania, etapy,

 pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności,

 wydawanie jasno sprecyzowanych poleceń (na raz tylko jedno polecenie),

 ułatwianie wykonania zadań poprzez dzielenie ich na mniejsze zadania cząstkowe,

 zadawanie małych partii materiału,

 sprawdzanie stopnia zrozumienia wprowadzonego materiału,

 pobudzanie zainteresowań ucznia, angażowanie w bardzo konkretne działania,

 zachęcanie do zadawania pytań,

 formułowanie informacji dotyczących pracy domowej w sposób jasny i przejrzysty.

Ocenianie według wymagań programowych.

Uczeń z Aspergerem

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

 stosować stały schemat prowadzenia zajęć lekcyjnych,

 w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać

na przykładzie,

 przedstawiać jak najwięcej informacji w formie graficznej,

 udzielać wskazówek podczas odpowiedzi ustnych ucznia,

 skupić  uwagę  ucznia  na  wykonywanym  zadaniu,  nie  zostawiać  wolnego  czasu  między

zadaniami,

 minimalizować ilość bodźców zewnętrznych (słuchowo-wzrokowych).

Ocenianie

Nie obniżać ocen z powodu objawów typowych dla zespołu Aspergera.

Nauczyciel  dostosowuje  również  wymagania  do  indywidualnych  zaleceń  zawartych  w opiniach

Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej.



Uczeń zdolny

Formy wspierania ucznia zdolnego

Spośród kilku form wspierania ucznia zdolnego, na szczególną uwagę zasługuje kształcenie

wielopoziomowe,  polegające  na  różnicowaniu  poziomu  trudności  materiału  (indywidualizacja

kształcenia). Jego zaletą jest też to, że może być stosowane z powodzeniem w zwykłych klasach

szkolnych. W kształceniu wielopoziomowym należy szczególną uwagę zwrócić na:

 różnicowanie zakresu treści kształcenia,

 różnicowanie stopnia trudności,

 odpowiedni dobór strategii kształcenia (proces, metody, środki, formy).

Istotną  rolą  nauczyciela  jest  rozwijanie  u  ucznia  tych  cech  osobowości,  które  uznaje  się  za

szczególnie potrzebne w procesie myślenia twórczego:

 stwarzanie sytuacji wymagających twórczego myślenia,

 nie narzucanie sztywnych schematów,

 docenianie twórczego myślenia,

 uczenie sposobów systematycznej oceny każdego pomysłu,

 rozwijanie konstruktywnego krytycyzmu,

 dbanie o okresy zarówno aktywności, jak i spokoju,

 kultywowanie i wzmacnianie w klasie atmosfery twórczej,

 wychowywanie ludzi o śmiałym i otwartym umyśle.

Metody i formy pracy z uczniem zdolnym

 praca  indywidualna  –  rozmowa  z uczniem,  zadawanie  prac  dodatkowych,  asystowanie

nauczycielowi na lekcji,

 projekt – dłuższa forma umożliwiająca przeprowadzenie badań i analizy ciekawego zadania,

 konkurs  –  uczniowi  zdolnemu  powierza  się  rolę  kapitana  drużyny  albo  uczeń  sam

przygotowuje konkurs,

 liga zadaniowa – lista zadań do samodzielnego rozwiązania,

 praca w grupach – uczeń zdolny pełni ważną rolę aktywnego uczestnika,

 przydzielanie trudniejszych zadań podczas pracy grupowej lub indywidualnej, przydzielanie

specjalnych ról (asystent, lider),

 stwarzanie  sytuacji  wyboru  zadań,  ćwiczeń  o większej  skali  trudności  lub  prac

dodatkowych,

 prowadzenie fragmentów lekcji,

 praca pozalekcyjna,

 zachęcanie do czytania literatury fachowej,



 spotkania z ciekawymi osobami ze świata nauki,

 kontaktowanie się z osobami lub instytucjami wspierającymi rozwój ucznia.

Informacja zwrotna o     otrzymanej ocenie  

1. Nauczyciel – uczeń

• Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z równoczesnym wpisem do

dziennika elektronicznego i uzasadnieniem ustnym lub pisemnym.

2. Nauczyciel – rodzic

• O otrzymanych ocenach rodzice są informowani poprzez dziennik elektroniczny

lub  na  indywidualnych  spotkaniach  z wychowawcą  lub  nauczycielem

przedmiotu.


