
Przedmiotowe Zasady Oceniania

z matematyki w klasie siódmej szkoły podstawowej

1. Zasady ogólne:

1) Uczeń jest zobowiązany do posiadania podręcznika, przyborów geometrycznych

oraz prowadzenia zeszytu przedmiotowego.

2) Braki wynikające z nieobecności uczeń jest zobowiązany systematycznie

uzupełniać.

3) Uczeń ma prawo  raz poprawić każdą pracę klasową i kartkówkę napisaną na

ocenę niższą niż ocena dobra.

4) Dopuszcza się stawianie przy ocenach bieżących plusów i minusów (górna

granica przedziału procentowego / punktowego umożliwia wystawienie oceny

z plusem, a dolna – oceny z minusem).

5) Spisywanie (ściąganie) podczas kartkówki / sprawdzianu skutkuje automatycznie

oceną niedostateczną oraz jest jednoznaczne z zakończeniem pracy.

6) Wszystkie inne okoliczności nie ujęte w PZO są regulowane przez Statut Szkoły.

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:

1) SPRAWDZIANY

Sprawdziany są oceniane według skali procentowej zawartej w WZO.

2) KARTKÓWKI

Kartkówki są oceniane są według skali procentowej zawartej w WZO.

Kartkówki – nie muszą być zapowiedziane, uczeń ma obowiązek być zawsze

przygotowany z 3 ostatnich lekcji.

Jeżeli uczeń był nieobecny w terminie, w którym została przeprowadzona

kartkówka, może napisać ją w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela.



3) ODPOWIEDZI USTNE

Nauczyciel może wywołać ucznia do odpowiedzi bez zapowiedzi. Zakres

materiału obowiązujący podczas odpowiedzi ustnej to 3 ostatnie lekcje.

4) PRACA NA LEKCJI

Praca na lekcji jest oceniana w trakcie trwania roku szkolnego za pomocą plusów

i minusów. Pięć plusów – ocena bardzo dobra. Osiem plusów - ocena celująca.

Pięć minusów – ocena niedostateczna.

Plusy można otrzymać za:

• udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytania;

• wzbogacanie lekcji dodatkowymi materiałami i pomocami;

• wykonywanie dodatkowych zadań;

• zaangażowanie i kreatywność w wykonywaniu zadań.

Minusy można otrzymać za:

• odmowę wykonania zadania / udzielenia odpowiedzi;

• brak zaangażowania na lekcji;

• brak pracy domowej.

Plusy i minusy:

• nie redukują się;

• zapisane są na ostatniej stronie zeszytu ucznia;

• nie przechodzą na następne półrocze.

5) PRACA DOMOWA (np. prezentacja, plakat, model, quiz);

6) INNE, np. przygotowanie i przeprowadzenie lekcji;

7) TEST DIAGNOSTYCZNY - w skali punktowej i / lub procentowej.



3. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych, wynikających

z realizowanego programu nauczania:

Załącznik:

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie siódmej.

PZO oraz wymagania edukacyjne są opublikowane na stronie internetowej szkoły

oraz znajdują się w bibliotece Szkoły.

4. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

– zgodnie z § 93 statutu szkoły.
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