PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
MATEMATYKA
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMŻY
PZO z matematyki uwzględniają podstawę programową kształcenia ogólnego oraz
program nauczania, są integralną częścią Statutu Szkoły.
Przedmiotowe zasady oceniania polegają na formułowaniu oceny i rozpoznawaniu przez
nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia treści nauczania zawartych w
podstawie programowej.
Na pierwszej lekcji nauczyciel zapoznaje uczniów z PZO.

I. Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki mają na celu:
• poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach
w nauce,
• uświadamianie uczniowi stopnia opanowania przez niego wiadomości
i umiejętności wyznaczonych przez podstawę programową,
• wdrażanie ucznia do systematycznej pracy,
• bieżące obserwowanie postępów ucznia,
• motywowanie ucznia do dalszej pracy,
• dostarczanie nauczycielowi, uczniowi i rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach, trudnościach, uzdolnieniach ucznia.
• monitorowanie postępów ucznia i określenie jego indywidualnych potrzeb,
• dokonanie trafnej i rzetelnej oraz obiektywnej oceny i diagnozy edukacyjnej
ucznia,

II. Formy aktywności ucznia i metody oceniania:
1. Prace pisemne
• w ciągu semestru przewidywane są całogodzinne prace klasowe po zakończeniu
działu, które nauczyciel zapowiada z dwutygodniowym wyprzedzeniem,
• każdą ocenę nauczyciel motywuje, a sprawdzone prace klasowe przekazuje rodzicom
do wglądu. Podpisane przez rodzica prace, uczeń oddaje nauczycielowi,
• nauczyciel jest zobowiązany ocenić pracę pisemne w ciągu dwóch tygodni,
• uczeń nieobecny na pracy klasowej (sprawdzianie) pisze ją w terminie uzgodnionym
z nauczycielem; jednak nie później niż dwa tygodnie od daty pierwszej pracy
klasowej,
• prace klasowe są obowiązkowe,
• poprawa prac klasowych jest dobrowolna (chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej)
i musi odbyć się w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac,
• uczeń pisze poprawę tylko jeden raz,
• uczeń może poprawiać ocenę niższą od bardzo dobrej. W wyniku poprawy uczeń
może uzyskać ocenę bardzo dobrą,
• każda ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika (nawet jak jest niższa od oceny
pierwotnej),
• bieżące sprawdziany, nie zawsze zapowiedziane obejmują treść trzech ostatnich lekcji,
• nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją,
• na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu końcowego, zaliczeniowego,
• prace pisemne przechowywane są u nauczyciela przez jeden semestr.

2. Odpowiedzi ustne
• wiadomości sprawdzane podczas odpowiedzi ustnych obejmują materiał z trzech
ostatnich lekcji, ewentualnie zagadnienia z nim związane,
• podczas odpowiedzi ustnej uczeń powinien wykazać się nie tylko wiedzą
merytoryczną, ale również sprawnym operowaniem językiem matematycznym oraz
skutecznością komunikacji,
• krótkie wypowiedzi ustne – aktywność w czasie lekcji nauczyciel zaznacza znakiem
„+”, pięć znaków jest równoważnych z oceną bardzo dobrą, odnotowaną w dzienniku,
• ocenie podlega samodzielne rozwiązywanie zadań w czasie lekcji,
• podczas pracy w grupach oceniana jest poprawność rozwiązania zadania, umiejętność
komunikowania się i współpracy w zespole
3. Przygotowanie ucznia do zajęć
• nauczyciel sprawdza losowo jakościowe wykonanie pracy domowej i przygotowanie
ucznia do zajęć oraz posiadanie zeszytu przedmiotowego i podręcznika
(obowiązkowo),
• uczeń może uzyskać ocenę za prace dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności,
które nie są obowiązkowe,
• uczeń może być nieprzygotowany do zajęć jeden raz w ciągu semestru.
4.
Dostosowanie PZO z matematyki do możliwości uczniów ze specjalnymi
wymaganiami edukacyjnymi
• Uczniowie posiadający pisemną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej¬ o
specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o
potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.
• Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb¬
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie PPP o specyficznych
trudnościach w uczeniu się.
• W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną¬
zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do
pracy i doceniania małych sukcesów. Obniżenie wymagań nie może zejść poniżej
podstawy programowej. Uczeń z dysfunkcjami zobowiązany jest do zajmowania
miejsca w pierwszych ławkach w klasopracowni.
III. Przedmiotowe zasady oceniania podlegają ewaluacji.

I. Liczby rzeczywiste

II. Równania i nierówno!ci

III. Funkcje

IV. Funkcja liniowa

V. Planimetria

VI. Wyra"enia algebraiczne. Proporcjonalno!# odwrotna

VII. Funkcja kwadratowa

VIII. Trygonometria

IX. Stereometria

X. Statystyka

