PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIAZ MATEMATYKI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOŚCIANIE
Szkoła Podstawowa klasy 4-8
oddziały gimnazjalne klasa III

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami Wewnętrznego Systemu Oceniania.
2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.
3. Formy oceniania: prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność na lekcji,
prace długoterminowe (projekty), udział i zajęte miejsca w konkursach.
4. Ocena jest jawna dla ucznia i rodzica (opiekuna prawnego). Na prośbę ucznia nauczyciel ustalając
ocenę powinien ją uzasadnić.
5. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli z przyczyn
losowych uczeń nie może pisać pracy w terminie ustalonym dla klasy powinien uczynić to
w terminie do 2 tygodni po oddaniu pracy przez nauczyciela. W przypadku odmowy pisania pracy
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
6. Praca klasowa planowana jest po zakończeniu każdego działu lub w jego trakcie, jeżeli obejmuje on
dużą partię materiału. Praca klasowa poprzedzona jest lekcją powtórzeniową. Każda praca może się
składać z zadań zamkniętych, otwartych oraz z zadań dodatkowych.
7. Kartkówki (15-20 min.) nie muszą być zapowiadane. Mają na celu szybkie sprawdzenie wiadomości
zarówno teoretycznych, jak i praktycznych oraz kontrolę samodzielności wykonywania prac
domowych. Obejmują zakres wiadomości i umiejętności z 2 – 3 ostatnich tematów lub pewnej
krótkiej partii materiału stanowiącej jedną całość.
Na początku kartkówki nauczyciel informuje uczniów, jaką mogą otrzymać maksymalną ocenę. Jeśli
będzie to ocena celująca, to obowiązują kryteria procentowe oceny pracy pisemnej z punktu 8. Przy
najwyższej ocenie bardzo dobrej obowiązuje następująca skala:
- ocena bardzo dobra – 91% do 100%
- ocena dobra – 75% do 90%
- ocena dostateczna – 51% do 74%
- ocena dopuszczająca – 31% do 50%
- ocena niedostateczna – 0% do 30%."
8. Przy ocenianiu pracy pisemnej stosuje się kryterium punktowe przeliczając na ocenę szkolną według
zasad:
-ocena celująca – 98% do 100%
- ocena celująca minus – 97% do 96%
- ocena bardzo dobra plus– 95%
- ocena bardzo dobra – 94% do 91%
- ocena bardzo dobra minus – 90%
- ocena dobra plus– 89% do 85%
- ocena dobra – 84% do 80%
- ocena dobra minus – 79% do 75%
- ocena dostateczna plus – 74% do 72%
- ocena dostateczna – 71% do 52%
- ocena dostateczna minus – 51% do 50%
- ocena dopuszczająca plus – 49% do 45%
- ocena dopuszczająca – 44% do 33%
- ocena dopuszczająca minus – 32% do 30%
- ocena niedostateczna plus – 29% do 27%

- ocena niedostateczna – 0% do 26%
9. Każdą pracę pisemną napisaną na ocenę niedostateczną uczeń ma prawo poprawić w terminie
ustalonym przez nauczyciela w ciągu 2 tygodni.
10. Przy poprawianiu prac pisemnych i pisaniu ich w drugim terminie kryteria oceniania nie zmieniają
się.
11. Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel omawia w sali i daje do wglądu w
terminie2 tygodni od przeprowadzenia pracy.
12. Uczeń ma prawo w ciągu półrocza do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji.
Zgłoszenie
nieprzygotowania
nie
dotyczy
zapowiedzianych
sprawdzianów
pisemnych.Po wykorzystaniu limitu nauczyciel może postawić ocenę niedostateczną.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna
Procedura odwoławcza od oceny zgodna ze Statutem Szkoły.

