PRZEDMIOTOWE OCENIANIE
KOMISJI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ
Przedmiotowy System Oceniania ma na celu:
▪ poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce;
▪ pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
▪ motywowanie ucznia do dalszej pracy;
▪ dostarczanie nauczycielowi, rodzicom (opiekunom), informacji o postępach, trudnościach, uzdolnieniach
ucznia;
▪ umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;
▪ uświadomienie uczniom braków w wiadomościach i umiejętnościach oraz wdrażanie do samokontroli.
Przedmiotem oceny jest:
▪ zakres opanowanych wiadomości;
▪ rozumienie materiału naukowego;
▪ umiejętność stosowania wiedzy;
▪ umiejętność przekazywania wiedzy.
OCENIE PODLEGAJĄ
➢ prace klasowe, których celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu –
waga 3
➢ sprawdziany, kartkówki, których celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu kilku
jednostek lekcyjnych – waga 2
➢ odpowiedzi ustne z bieżącego materiału, wejściówki – waga 1
➢ wysiłek i zaangażowanie własne ucznia – waga 1:
- przygotowanie do lekcji,
- aktywność na lekcji,
- inne formy aktywności (wysokie miejsce w konkursie),
- prace dodatkowe,
➢ prace domowe, karty pracy - waga 1
ORGANIZACJA OCENIANIA
➢ prace pisemne ( w tym domowe, karty pracy) punktowane są następująco:
100% - 90% - bardzo dobry
89% - 75% - dobry
74% - 50% - dostateczny
49% - 35% - dopuszczający
34% - 0% - niedostateczny
Jeżeli uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i rozwiąże prawidłowo zadanie dodatkowe otrzymuje
ocenę celującą.
Prawidłowe rozwiązanie zadania dodatkowego podnosi ocenę o jeden stopień.
➢ w przypadku próby oszustwa na lekcji (np. ściąganie, zmiana grupy) podczas pisania pracy klasowej,
sprawdzianu, kartkówki, wejściówki, uczeń otrzymuje z danej pracy ocenę niedostateczną.
PRACE PISEMNE
➢ w ciągu jednego semestru przeprowadzone są co najmniej dwie prace klasowe zapowiedziane
z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku,
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nie można przekładać terminu prac klasowych, sprawdzianów,
na pracy klasowej obowiązuje materiał z ostatniego działu,
prace klasowe są 45 lub 90 minutowe,
prace są przechowywane u nauczyciela:
- uczeń otrzymuje prace do wglądu na lekcji,
- uczeń może wypożyczyć prace do domu za zgoda nauczyciela,
- rodzice (opiekunowie) mogą obejrzeć prace na wywiadówkach lub w innym terminie po uzgodnieniu
z nauczycielem.
nauczyciel sprawdza i oddaje prace klasową, sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od ich napisania,
a kartkówkę w ciągu tygodnia,
uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej, sprawdzianu w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni
od chwili otrzymania pracy, inne prace poprawiane będą zgodnie z ustaleniami z nauczycielem,
uczeń może poprawiać daną pracę tylko jeden raz,
uzyskane oceny są wpisywane do dziennika i brane pod uwagę,
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianej pracy, nauczyciel ma prawo zlecić
napisanie jej na dowolnej lekcji, jeżeli uczeń odmówi, to otrzymuje ocenę niedostateczną,
w przypadku nieobecności usprawiedliwionej na zapowiedzianej pracy, uczeń może ją napisać w terminie
uzgodnionym z nauczycielem,
w przypadki dłuższej absencji (z przyczyn losowych), będą rozpatrywane indywidualnie.

NIEPRZYGOTOWANIA DO LEKCJI
➢ uczeń ma prawo do nieprzygotowania, ich ilość jest ustalana indywidualnie od przedmiotu,
Za nieprzygotowanie traktujemy:
- brak pracy domowej,
- brak zeszytu,
- niegotowość do odpowiedzi,
- brak potrzebnych pomocy do lekcji.
➢ po wykorzystaniu limitu określonego na początku roku, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,
➢ za każde nieprzygotowanie nie zgłoszone przed lekcja, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,
➢ zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia z pisania tylko niezapowiedzianej pracy.
PROWADZENIE ZESZYTU
➢ uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt przedmiotowy,
➢ notatki podawane na lekcji powinny znaleźć się w zeszycie,
➢ w zeszycie powinna znaleźć się też praca domowa.
KLASYFIKACJA I OCENIANIE SEMESTRALNE
➢ przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej największe znaczenie mają oceny z prac klasowych,
sprawdzianów,
➢ pozostałe oceny są wspomagające,
➢ ostateczne śródroczne i roczne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są wystawiane na 2 dni przed
planowań Radą Pedagogiczną,
➢ uczeń jest klasyfikowany z przedmiotu, jeżeli w każdym semestrze otrzymał przynajmniej trzy oceny
cząstkowe oraz jeśli jego absencja stanowi nie więcej niż 50% usprawiedliwionych nieobecności na danym
przedmiocie liczonych w stosunku do szkolnego planu pracy,
➢ warunkiem uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej i rocznej jest uzyskanie średniej co najmniej 1,7 i więcej
niż 50% zaliczonych prac pisemnych,

➢ nie dopuszcza się poprawiania oceny śródrocznej i rocznej w formie jednorazowego zaliczenia materiału
z całego semestru w ostatnim tygodniu nauki, mając na uwadze systematyczność pracy (z wyjątkiem
przypadków losowych).

