Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Dwujęzyczne 
w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z MATEMATYKI i ANALIZY MATEMATYCZNEJ

Cele przedmiotowego systemu oceniania:
- wzmocnienie motywacji uczniów
- rozwijanie pożądanych umiejętności

Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności:

- stopień zapamiętania wiadomości matematycznych
- stopień rozumienia pojęć matematycznych
- stopień prowadzenia rozumowań i abstrakcyjność myślenia
- język matematyczny na odpowiednim poziomie i stosowanie symboliki
- stosowanie odpowiednich metod matematycznych
- rozwiazywanie problemów
- stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych
- wkład pracy ucznia

Stosowane narzędzia to:
- praca klasowa, sprawdzian – zapowiadany na co najmniej tydzień wcześniej, każdy jest obowiązkowy, obejmuje co najmniej 5 tematów; sprawdzian może być poprawiany tylko
jeden raz, w terminie uzgodnionym z nauczycielem; jeśli uczeń
nie przystąpi do sprawdzianu w określonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.
- kartkówka – obejmuje nie więcej niż 3 tematy, nauczyciel nie musi jej zapowiadać
- odpowiedz ustna, pisemna
- zadanie domowe
- praca w grupie
- aktywność na lekcji
- test otwarcia
- test zamknięcia
- test kompetencji

Podstawa wystawienia oceny semestralnej i końcowej jest ŚREDNIA WAŻONA liczona ze wszystkich otrzymanych ocen (w tym sprawdzianów i ich popraw).

Procedura oceniania. 
Wagi wystawianych ocen są następujące:

FORMA 						WAGA
Test  kompetencji 4
Praca klasowa, sprawdzian,test zamkcięcia, matura próbna 5
Kartkówka 3
Odpowiedz ustna, pisemna 2
Aktywność na zajęciach 1
Praca w grupie 1
Zadanie domowe 1
Udział w konkursie 3
Zajecie czołowego miejsca w konkursie 5
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Odpowiedzi pisemne ucznia, które są oceniane w oparciu o punktacje zadań przelicza się następująco:

Procentowa skala ocen (% ilości punktów) Ocena
0% – 29% Niedostateczny (1)
30% – 49% Dopuszczający (2)
50% – 75% Dostateczny (3)
76% – 89% Dobry (4)
90% – 100% Bardzo dobry (5)
Powyżej 100% Celujący (6)
Oceny „+” i „–” ustala nauczyciel dla poszczególnych prac pisemnych (dla górnych granic %)
Obliczanie średniej ważonej:
Niech:
d1, d2, d3, ..., dn – oceny
w1, w2, w3, ..., wn – wagi przypisane ocenom

Przeliczanie oceny ważonej na ocenę semestralną (roczną):
<0; 1,75) – niedostateczny
<1,75; 2,66) – dopuszczajacy
<2,66; 3,66) – dostateczny
<3,66; 4,66) – dobry
<4,66; 5,25) – bardzo dobry
<5,25; 6> – celujący

Ocena semestralna ma charakter informacyjny.

Końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną ustala się obliczając średnią ważoną wszystkich ocen z I i II semestru.

Umiejętności, które musi posiąść uczeń, aby otrzymać poszczególne stopnie szkolne:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
1. Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania matematyki w danej klasie.
2. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.
3. Posiadł pewne nawyki matematyczne, jest aktywny, wykazuje umiejętność myślenia problemowego.
4. Biegle posługuje się pojęciami i twierdzeniami matematycznymi w rozwiazywaniu zadań matematycznych.
5. Potrafi rozwiązać zadanie kilkoma metodami.
6. Rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy.
7. Jest aktywny na każdej lekcji.
8. Udziela wypowiedzi ustnej, bezbłędnej pod względem rzeczowym, sprawnie posługuje się językiem matematycznym.
9. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych kwalifikując się do zawodów wojewódzkich lub do finału.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1. Rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności.
2. Potrafi ponownie przeprowadzić dowody podstawowych twierdzeń matematycznych.
3. Wykazuje trwałe wiadomości z całego materiału programowego.
4. Potrafi prawidłowo uzasadnić sposób rozwiązania zadania posługując się językiem matematycznym.
5. Samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe.
6. Jest aktywny na każdej lekcji.

Ocenę dobra otrzymuje uczeń, który:
1. Opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji i powiązań pomiędzy poszczególnymi wielkościami matematycznymi.
2. Poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje zadania typowe.
3. Wykazuje trwałe wiadomości z całego materiału programowego, ale popełnia podczas wypowiedzi niewielkie błędy, które następnie poprawia przy pomocy naprowadzających pytań nauczyciela.
4. Poprawnie i terminowo wykonuje zadania domowe.
5. Z prac pisemnych otrzymuje oceny pozytywne.
6. Samodzielnie wykonuje zadania schematyczne.
7. Poprawnie rozwiązuje zadania tekstowe.

Ocenę dostateczna otrzymuje uczeń, który:
1. Opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się.
2. Rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności (czasem przy pomocy nauczyciela).
3. Posiada umiejętność odtwarzania zdobytych wiadomości, ale wymaga kontroli poprawności
stosowania ich w rozwiazywaniu zadań praktycznych.
4. Popełnia błędy wyjaśniając związki pomiędzy wielkościami matematycznymi, udziela odpowiedzi przy pomocy naprowadzających pytań nauczyciela.
5. Zadania domowe wykonuje z błędami, ale zawsze terminowo i starannie.
6. Z prac pisemnych otrzymuje przeważnie oceny pozytywne.


Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który:
1. Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności matematyczne w ograniczonym zakresie.
2. Braki i luki w materiale programowym nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia minimalnej wiedzy do pokonania trudności w dalszym procesie edukacji.
3. Rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności.
4. Zadania domowe wykonuje niesystematycznie, z dużymi błędami merytorycznymi, mało starannie.
5. Odpowiada mało samodzielnie konieczna jest stała korekta i ingerencja nauczyciela.
6. Podstawowe wiadomości potrafi odtworzyć tylko mechanicznie, a zadania o elementarnym stopniu trudności jest w stanie wykonać przy pomocy nauczyciela.
7. Potrafi rozwiązać proste zadania tekstowe.
8. Zna podstawowe wzory i potrafi je zastosować bez konieczności przekształcania ich.
9. Rozwiązuje zadania posiadające schemat rozwiązania.
Uczeń, który nie spełnia w/w wymagań a ma ponad 50% obecności na zajęciach otrzymuje ocenę niedostateczna, w przypadku mniejszej frekwencji jest nieklasyfikowany.

Opracowanie:
W ramach prac Komisji Przedmiotu Matematyka:
- nauczyciele matematyki ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach
mgr Anna Wójcik, mgr Bogusława Gramala, mgr Gabriela Ledwoch
rok szk. 2018/2019

