PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – MATEMATYKA
Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu

KONTRAKT Z UCZNIAMI
1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe.
3. Sprawdziany są zapowiedziane tydzień przed terminem oraz poprzedzone lekcjami
powtórzeniowymi.
4. Jeżeli uczeń opuści sprawdzian lub kartkówkę z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w
ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły.
5. Uczeń ma prawo poprawić niesatysfakcjonującą go ocenę ze sprawdzianu na wyższą, nie
dotyczy to jednak możliwości uzyskania oceny celującej.
6. Uczeń może poprawić sprawdzian tylko jeden raz, w ciągu dwóch tygodni od daty jego
otrzymania.
7. Oceną ważną ze sprawdzianu jest ocena ze sprawdzianu poprawkowego.
8. Przy poprawianiu oceny nie ulegają zmianie kryteria ocen ani stopień trudności zadań.
9. Uczeń jest zobowiązany do napisania wszystkich sprawdzianów i kartkówek zaplanowanych
przez nauczyciela.
10. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i obejmują swoim zakresem materiał z kilku ostatnich
lekcji.
11. Kartkówki podlegają poprawie za zgodą nauczyciela.
12. Punkty uzyskane ze sprawdzianów i kartkówek przeliczane są na stopnie według następującej
skali:
100%
celujący
90% – 99% bardzo dobry
75% – 89% dobry
51% – 74% dostateczny
31% – 50% dopuszczający
0% – 30%
niedostateczny
13. Za kartkówki i prace domowe nie przewiduje się oceny celującej.
14. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności.
15. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji.
Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak
pracy domowej, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Nieprzygotowanie zaznacza się w
dzienniku literami „np”.
16. Po przekroczeniu limitu każde następne nieprzygotowanie zaznacza się w dzienniku znakiem
„-”. Za trzy „-” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
17. Aktywność na lekcji (częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi,
rozwiązywanie dodatkowych zadań, aktywna praca w grupie) nagradzana jest „+”. Za pięć „+”
uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
18. Oceny semestralne i roczne ustalane są na podstawie ocen zdobytych w ciągu roku szkolnego.
19. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany. Dla takiego ucznia
przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Termin i tryb przeprowadzania egzaminu
klasyfikacyjnego jest przedstawiony w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

