MATEMATYKA
Liceum – mgr Małgorzata Borucka
Zasady oceniania
1. Sprawdzanie i ocenianiu osiągnięć uczniów:






Przyrost wiadomości:
a) wskazywanie i opisywanie faktów matematycznych
b) rozumienie zależności i związków matematycznych
Przyrost umiejętności:
a) praktyczne zastosowanie informacji
b) porządkowanie i wartościowanie informacji
c) posługiwanie się informacjami pochodzącymi z różnych źródeł (posługiwanie się różnymi
metodami)
d) twórcze rozwiązywanie problemu
Postawy:
a) systematyczna praca
b) wkład jaki uczeń wnosi w przygotowanie lekcji
c) inicjatywa, aktywność
d) rozwój zdolności, zainteresowań

2. Formy, metody sprawdzania i oceniania:
Ocenianiu podlega uczeń podczas lekcji i udziału w konkursach przedmiotowych. Uczeń
otrzymuje ocenę w postaci cyfry lub „+” lub „ -” za:
a) prace klasowe, kartkówki, pisemne zadania domowe
b) prace przy tablicy
c) odpowiedzi w trakcie lekcji
d) stosowanie wiedzy do rozwiązywania problemu
e) wykonywanie prac dodatkowych
3. Kryteria oceniania i zasady wystawiania ocen:



Oceny dokonuje się według skali od 1 do 6
W przypadkach, gdy osiągnięcia ucznia można przeliczyć na punkty stosowane są następujące
progi procentowe:
100%
ocena celująca
Powyżej 85% - 90% ocena bardzo dobra
Powyżej 70% - 85% ocena dobra
Powyżej 55% - 70% ocena dostateczna
Powyżej 40% - 55% ocena dopuszczająca
0% - 40%
ocena niedostateczna

4. Przy odpowiedzi ustnej i pisemnej ocenia podlegają:


Poziom merytoryczny (wykazywanie zrozumienia przedstawionego problemu)





Poprawność stylistyczna, kultura wypowiedzi, estetyka pracy
Samodzielność pracy
Twórczość i kreatywność w działaniu

5. Dodatkowe informacje:







Jeżeli z powodów usprawiedliwionych uczeń był nieobecny na pracy pisemnej lub nie napisał
jej na ocenę zadawalającą go, ma możliwość jednorazowej poprawy w terminie ustalonym z
nauczycielem
Każdy dział kończy się pracą pisemną
Kartkówki są niezapowiedziane i obejmują trzy ostatnie tematy
W uzasadnionych przypadkach uczeń może zgłosić swoje nieprzygotowanie do lekcji lub
braku zadania domowego 3 razy w semestrze
Na każdej lekcji uczeń jest zobowiązany posiadać zeszyt przedmiotowy, podręcznik, zeszyt
ćwiczeń
Na każdą lekcję uczeń powinien być przygotowany z 3 ostatnich tematów
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