PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

MATEMATYKA
klasa VIIa
rok szkolny 2020/2021
1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:
- wypowiedź ustna(waga 3),
- prace pisemne: zadania domowe(waga 1), sprawdziany(waga 5), kartkówki(waga 3),
- systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz zeszyty ćwiczeń (kl. IV, V, VI),(waga 1),
- aktywność(waga 3),
- powtórzenie(waga 4)
- praca na lekcji(waga 2),
- prace dodatkowe(waga 2)
2. Dokumentowanie oceniania odbywa się poprzez zapis stopnia w dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen, zeszycie
przedmiotowym ucznia. Sprawdziany przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego. Rodzic ma prawo
wglądu do tych prac.
3. Uczeń ma prawo do bieżącej informacji dotyczącej jego postępów w nauce oraz w przypadku trudności, do
wskazania kierunku poprawy.
4. Postępy ucznia oceniane są w skali 1 – 6. W pracach pisemnych podawana jest punktacja. Punkty uzyskane z
prac pisemnych przeliczane są na stopnie wg skali:
97 - 100%

celujący

86 % - 96% bardzo dobry
70 % - 85 % dobry
50 % - 69% dostateczny
30 % – 49 % dopuszczający
0 % - 29%

niedostateczny

*Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących.
5. Obowiązkowe są: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe.
6. W przypadku opuszczenia sprawdzianu, kartkówki z przyczyn losowych, uczeń ma dwa tygodnie od dnia
powrotu do szkoły na jej napisanie.
7. Ocenę ze sprawdzianu, kartkówki uczeń może poprawić w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonej i
ocenionej pracy.
8. Przy poprawianiu sprawdzianów, kartkówek i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen pozostają te same (obie
oceny są wpisywane do dziennika)
9. Krótkie kartkówki obejmują materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji. Czas ich trwania 5 – 15 min.
10. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, a materiał jest powtórzony.

11. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych mają dłuższą, usprawiedliwioną nieobecność w szkole są zobowiązani
do napisania zaległych prac pisemnych w terminie uzgodnionym z nauczycielem nie dłuższym niż 2 tygodnie od
powrotu do szkoły.
12. Uczniowie mogą zdobyć dodatkowe stopnie za wykonane prace nadobowiązkowe.
13. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy
sprawdzianów, zapowiedzianych kartkówek). Trzecie zgłoszenie równoznaczne jest z otrzymaniem oceny
niedostatecznej. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak zadania domowego, podręcznika, zeszytu
przedmiotowego, ćwiczeń lub potrzebnych na zajęciach przyrządów geometrycznych, nieprzygotowanie do
odpowiedzi.
14. Uczeń ma obowiązek zgłosić brak pracy domowej, za trzecim razem otrzymuje ocenę niedostateczną. Jest to
kontynuowane przez cały rok.
Uczeń ma prawo:
- do bieżącej informacji dotyczącej jego postępów w nauce i wskazania ewentualnego kierunku poprawy,
- do zabrania głosu na zajęciach (sygnalizuje to nauczycielowi przez podniesienie ręki),
- do uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych celem uzupełnienia braków wiadomości,
- do uczestniczenia w kole przedmiotowym celem przygotowania do konkursu lub poszerzenia swoich
umiejętności matematycznych,
- do czasu (2 tygodni) na uzupełnienie braków w materiale powstałych w wyniku nieobecności na skutek
choroby,
- do zgłoszonego, po sprawdzeniu obecności, nieprzygotowania do zajęć (nie dotyczy sprawdzianów i
zapowiedzianych kartkówek); nieprzygotowanie zostaje odnotowane w dzienniku znakiem „ np”,
Ocena półroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
Uczeń ma obowiązek:
- uczestniczyć w prowadzonych zajęciach,
-prowadzić zeszyt przedmiotowy zgodnie ze wskazówkami nauczyciela,
- posiadać na lekcji podręcznik, ćwiczenia (jeśli są wymagane), zeszyt w kratkę, piórnik z przyborami (ołówek,
długopis, gumka, linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel),
- być przygotowanym do lekcji,
- zgłosić nieprzygotowanie do lekcji przed rozpoczęciem zajęć (niezwłocznie po sprawdzeniu obecności całej
klasy),
- dostosować się i szanować obowiązujące na lekcji zasady pracy.
Ogólne kryteria ocen z matematyki
Celujący/6/
a) Uczeń zna definicje, twierdzenia, wzory itp. objęte podstawą programową. Samodzielnie dokonuje analizy,
wnioskowania i dowodzenia. Sprawnie posługuje się terminologią matematyczną i informacjami.
b) Uczeń umie samodzielnie śledzić rozumowania matematyczne i dowody zawarte w tekście oraz samodzielnie
opisywać swoje spostrzeżenia i poczynania matematyczne.

c) Uczeń wykorzystuje posiadane wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań nietypowych. Uczeń
dostrzega analogie, zależności między obiektami matematycznymi, dokonuje porównań i uogólnień.
d) Uczeń dostrzega problem w sytuacji przedstawionej w formie luźnego zbioru informacji i przedstawia go w
postaci zadania, rozwiązuje zadania nietypowe.
e) Uczeń potrafi rozwiązać trudny problem praktyczny wymagający metod lub technik matematycznych
wynikających z indywidualnych zainteresowań.
f) Uczeń dostrzega analogie, zależności między obiektami matematycznymi, dokonuje porównań i uogólnień
wykorzystując wiadomości dodatkowe.
g) Uczeń uzasadnia poprawność operacji matematycznych.
h) Uczeń osiąga sukcesy w konkursach matematycznych na szczeblu co najmniej szkolnym.
Bardzo dobry/5/
a) Uczeń opanował pełen zakres treści określonych programem nauczania na danym szczeblu kształcenia.
b) Właściwie rozumie treści złożone, trudne, ważne do opanowania.
c) Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu pozaszkolnym. Rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności.
Wymagania dopełniające to umiejętności złożone o charakterze problemowym. Zaliczane są najczęściej do
najwyższej kategorii celów nauczania.
d) Uczeń jest aktywny na lekcji, systematycznie odrabia prace domowe.
Dobry/4/
a) Uczeń opanował treści o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej.
b) Rozumie treści bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczane do wymagań
podstawowych. Rozumie treści istotne w matematyce.
c) Potrafi zdobytą wiedzę stosować w sytuacjach typowych, według wzorów (przykładów) znanych z
podręczników lub lekcji, systematycznie odrabia zadania domowe, jest aktywny na lekcji.
Dostateczny/3/
a) Rozumie treści określane programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w
podstawie programowej.
b) Rozumie treści łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne,
często powtarzające się w programie nauczania.
c) Rozwiązuje zadania schematyczne, typowe. Z pomocą nauczyciela dokonuje porównań, analizowania danych.
d) Dokonuje uzasadnienia uogólnień z pomocą nauczyciela. Stosuje podstawową wiedzę w sytuacjach
problemowych z pomocą nauczyciela.
e) Uczeń nie systematycznie odrabia prace domowe, posiada luki wiadomościach w materiale bieżącym, nie
zawsze bierze aktywny udział na lekcji, przynosi na lekcje potrzebne materiały.

Dopuszczający/2/
a) Uczeń opanował treści nauczania niezbędne w uczeniu matematyki. Ma braki w opanowaniu wiadomości i
umiejętności określonych w podstawie programowej, a także w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności
podstawowych, ale uczestniczy w zajęciach wyrównawczych, nie zawsze odrabia prace domowe
b) Nie rozumie uogólnień i nie umie śledzić podstawowych rozumowań.
c) Uczeń ma problem w rozwiązywaniu zadań schematycznych, typowych.
d) Nie potrafi stosować wiedzy w praktyce.
e) Nie potrafi rozwiązywać zadań schematycznych.
Niedostateczny/1/
a) Uczeń wykazuje brak podstawowych wiadomości programowych.
b) Nie rozumie podstawowych wiadomości.
c) Nie umie stosować wiedzy w sytuacjach typowych. Nie potrafi rozwiązywać zadań nawet o najmniejszym
stopniu trudności.
d) Nie potrafi rozwiązywać zadań schematycznych.
e) Uczeń nie wykazuje zainteresowania na lekcji, nie odrabia prac domowych, nie wykazuje chęci osiągnięcia
podstawowej wiedzy na zajęciach wyrównawczych, nie jest w stanie nawet z pomocą nauczyciela rozwiązać
zadań wymagających elementarnych wiadomości z matematyki na poziomie danej klasy.
Kryteria oceniania i pracy dzieci ze sprawnością intelektualna niższą od przeciętnej.
1. W przypadku dzieci, ze sprawnością intelektualna niższą od przeciętnej konieczne jest dostosowanie
w zakresie formy jak i treści wymagań.
Pamiętać należy, że obniżenie kryteriów jakościowych nie może zejść poniżej podstawy programowej.
2. Uzyskanie opinii z PPP nie zwalnia dziecka z posiadania jak najszerszego zakresu wiedzy i umiejętności,
powinno raczej zachęcać do analizowania zdobytych już wiadomości, a także do systematyczności w utrwalani
wiedzy.
3. Wymagania mogą obejmować m.in.:
- omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności,
- pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie,
- podawanie poleceń w prostszej formie,
- unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć,
- częste odwoływanie się do konkretu, przykładu,
- unikanie pytań przekrojowych, problemowych,
- wolniejsze tempo pracy,
- szerokie stosowanie zasady poglądowości,
- odrębne instruowanie dzieci,
- podczas pisania sprawdzianów, kartkówek: wydłużenie czasu pracy.

3. Uczeń wykonuje wszystkie zadania domowe, systematycznie prowadzi zeszyt. Zobowiązany jest do poprawy
popełnianych przez siebie błędów zgodnie ze wskazówkami nauczyciela (ustnymi lub pisemnymi).
4. Największe znaczenie dla oceny końcowej ucznia z przedmiotu mają: wysiłek ucznia, jego starania i
motywacja oraz stopień zainteresowania przedmiotem, obowiązkowość i poziom wypowiedzi ustnych.
5. Uczeń, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, wraz z rodzicem powinien systematycznie
i rzetelnie pracować.

