WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE - MATEMATYKA
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Podczas zajęć uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu (najlepiej A-4), podręcznika, zapowiedzianych przyborów itp.
Uczeń jest zobowiązany zapisywać w zeszycie przebieg zajęć (jeśli źle się czuje, to zgłasza to przed lekcją
nauczycielowi).
W przypadku nieobecności na zajęciach uczeń jest zobowiązany uzupełnić wszystkie braki ( też w zeszycie).
Formy oceniania i wagi ocen zostaną podane na pierwszej lekcji danego roku szkolnego.
Przyjmuje się minimalną ilość ocen w jednym półroczu równą ilości godzin w tygodniu plus 1 (nie mniej niż trzy).
Ocena semestralna i roczna ustalona jest zgodnie z przyjętymi w liceum zasadami – średnia ważona przeliczona na oceny.
Plus przy ocenie, to + 0,5, minus to - 0.25.
Sprawdziany będą zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem ustnie i poprzez wpis do e-dziennika.
Kartkówki zostaną zapowiedziane ustnie i poprzez wpis do e-dziennika (z wyjątkiem tej sprawdzającej zakres pracy dom.).
W przypadku usprawiedliwionej (dłuższa choroba, potwierdzona wizyta u specjalisty, wiarygodne przypadki losowe, zawody
szkolne sportowe, konkursy) nieobecności na jakiejkolwiek formie pisemnej uczeń ma obowiązek ustalenia z nauczycielem
sposobu i formy zaliczenia braków. W tej sytuacji przepada jednak możliwość poprawy sprawdzianu.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na jakiejkolwiek formie pisemnej uczeń otrzymuje za nią ocenę
niedostateczną bez możliwości poprawy.
Sprawdzian pisany w pierwszym terminie uczeń może poprawić (tylko raz). Do dziennika zostaje wpisana na prośbę ucznia
druga ocena, pod warunkiem, iż jest ona wyższa o co najmniej pół (0,5) od oceny poprawianej. W klasyfikacji
semestralnej/rocznej liczone są wówczas obydwie oceny.
Nie ma możliwości poprawiania ocen z prac pisemnych typu: kartkówki, testy wyboru, pracy w grupach itp.
W semestrze uczeń może zgłosić 2 razy nieprzygotowanie do zajęć z dowolnego powodu.
Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku lekcji. Nieprzygotowanie do zajęć to: brak zeszytu, podręcznika, pracy
domowej, materiałów niezbędnych do pracy na lekcji oraz brak wiedzy z trzech ostatnich lekcji.
Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek.
Brak pracy domowej (nie zgłoszony na początku lekcji) niesie za sobą ocenę niedostateczną. Jeśli uczeń nie potrafi
rozwiązać zadań z pracy domowej, to musi udokumentować podjęte próby ich rozwiązania lub rozwiązać inne zadania.
Na dwa tygodnie przed semestralną konferencją klasyfikacyjną RP nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców poprzez
wpis w e-dzienniku o przewidywanej dla niego semestralnej ocenie klasyfikacyjnej. W czasie tych dwóch tygodni mogą
odbyć się sprawdziany, z których ocena będzie wpisana na konto drugiego semestru.
Na dwa tygodnie przed roczną konferencją klasyfikacyjną RP nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców poprzez wpis w
e-dzienniku o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej. W czasie tych dwóch tygodni nie odbywają się już
żadne sprawdziany.
Uczeń może skorzystać z możliwości podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej (szczególnie
niedostatecznej). Warunki i tryb określa nauczyciel.
Ocena roczna jest wystawiona na podstawie wszystkich ocen, które uczeń otrzymał w ciągu całego roku szkolnego.
Roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu wystawiona przez nauczyciela jest ostateczna. W przypadku, gdy uczeń lub
jego rodzice uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny mogą złożyć do dyrektora szkoły w ciągu dwóch dni roboczych od uzyskania
informacji o ocenie, pisemne zastrzeżenie wraz z uzasadnieniem. Dalszą procedurę określa § 9 WO LICEUM.
Ww. przepisy dotyczące możliwości składania przez ucznia lub jego rodziców zastrzeżeń do ustalonej rocznej oceny
klasyfikacyjnej stosuje się również do rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku przeprowadzenia egz. poprawk.
W okresie pierwszych trzech tygodni (do Ślubowania) pobytu w szkole uczniów klas pierwszych w ramach oswajania się
z obowiązującym modelem oceniania poddajemy ich sprawdzaniu osiągnięć, odnotowując w dzienniku elektronicznym tylko
oceny zaakceptowane przez ucznia. Zasada ta ograniczona do 2 tygodni obowiązuje także uczniów nowo przyjętych do
liceum.
Uczeń zmieniający klasę w VI LO lub przyjęty z innej szkoły jest zobowiązany uzupełnić różnice programowe z
matematyki w formie zaproponowanej przez nauczyciela przedmiotu.
Konsekwencją wynikającą z niesamodzielnej pracy ucznia (pisemnej/ustnej) jest wpisanie oceny niedostatecznej.
Nauczyciel jest zobowiązany do oddania sprawdzonych i ocenionych prac w terminie do 14 dni roboczych. Jeśli
nauczyciel nie dotrzyma ustalonego terminu, ocenę do dziennika może wpisać po uzyskaniu zgody ucznia.
Nauczyciel może zrobić kolejny sprawdzian po oddaniu i omówieniu poprzedniego.
Nie przeprowadza się sprawdzianów w pierwszym tygodniu po przerwie świątecznej wiosennej i zimowej, po feriach
zimowych oraz pierwszego dnia po 01.11.
Za 100% obecności na lekcjach oraz za 100% obecności na każdej ustalonej formie pisemnej (pierwszy termin) w ciągu
każdego semestru uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą wagi 1.
Za udział w konkursach matematycznych i związanych z matematyką uczeń otrzymuje następujące oceny:

Sam udział – bdb waga 1

Wyróżnienie lub zajęcie punktowanego miejsca – bdb waga 3

Laureat – cel waga 3
Nauczyciele matematyki VI LO

OCENY SEMESTRALNA I ROCZNA

OBOWIĄZUJĄCE WAGI:

WAGA 1

WAGA 2

WAGA 3

kartkówki z ostatniego
tematu

kartkówki zapowiedziane

sprawdzian

praca w grupach

odpowiedź ustna lub pisemna

test jedno/wielokrotnego
wyboru jako sprawdzian

praca domowa lub jej brak

test jedno/wielokrotnego
wyboru jako kartkówka

aktywność na zajęciach lub jej
brak
ćwiczenia
projekty
UWAGA: inne prace dodatkowe wagi 1-3 w zależności od poziomu trudności pracy.

WZÓR USTALAJĄCY OCENĘ SEMESTRALNĄ / ROCZNĄ:
( suma stopni wagi 1) + ( suma stopni wagi 2 ) x 2 + ( suma stopni wagi 3 ) x 3
( liczba stopni wagi 1 ) +( liczba stopni wagi 2 ) x 2 + ( liczba stopni wagi 3 ) x 3

PUNKTACJA
SPRAWDZIANÓW, TESTÓW,
KARTKÓWEK

WYNIK

OCENA

[0,00 — 1,65)

niedostateczny

celujący

[1,65 — 2,65)

dopuszczający

bardzo dobry

[2,65 — 3,65)

dostateczny

(75% - 90%]

dobry

[3,65— 4,65)

dobry

(50% - 75%]

dostateczny

[4,65— 5,30)

bardzo dobry

(33% - 50%]

dopuszczający

[5,30 – 6,00]

celujący

[0% - 33%]

niedostateczny

100% + zad. na 6
(90% - 100%]

lub

(98% - 100%]

lub (90% - 98%]

OCENA

