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1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną zapoznani z zakresem materiału,
celami kształcenia oraz zasadami i kryteriami oceniania.
2. Ocenie podlegają następujące formy pracy:
a) prace pisemne:
• kartkówki (10-15 minutowe) z aktualnie omawianego materiału lub z pracy
domowej;
• prace klasowe (45-minutowe) z opracowanego działu, zapowiedziane
z tygodniowym wyprzedzeniem;
• testy;
b) samodzielna praca na lekcji:
• samodzielne rozwiązywanie zadań kontrolnych;
• samodzielne rozwiązywanie zadań problemowych;
• rozwiązywanie zadań dodatkowych;
c) obserwacja ucznia w czasie uczenia się:
• obserwacja ucznia w czasie pracy z podręcznikiem, w grupie, podczas
wykonywania różnych prac;
• obserwacja w czasie gier dydaktycznych;
• nietypowe rozwiązywanie zadań;
d) wypowiedzi ustne:
• udział w dyskusji;
• aktywność na lekcji;
• posługiwanie się językiem matematycznym;
• analiza zadań z treścią (rozumienie treści rozwiązywanych zadań);
e) sprawdzanie i ocenianie praktycznej działalności uczniów:
• wykonywanie modeli figur i innych pomocy dydaktycznych;
• wykonywanie map i projektów;
f) systematyczne rozwiązywanie prac domowych i systematyczna praca ucznia na
lekcji.
3. Uczeń ma prawo do poprawy oceny końcowej, gdy wynikła ona z przyczyn
obiektywnych takich jak choroba. Na koniec semestru nie przewiduje się
dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
4. Wszelkie uwagi o wystawionej ocenie cząstkowej uczeń zgłasza do nauczyciela na
przerwie po skończonej lekcji.
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Kontrakt między nauczycielem i uczniem
1.

Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie.

2.

Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

3.

Prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
i podany jest zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności.

4.

Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane i nie mogą być
poprawiane.

5.

Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie musi ją napisać w terminie
uzgodnionym z nauczycielem.

6.

Każdą pracę klasowa, napisaną na ocenę niedostateczną lub dopuszczającą, uczeń
może poprawiać. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia
podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz.

7.

Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być
oceniany przez dwie lekcje (nie dotyczy prac klasowych).

8.

Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie się do lekcji.
Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy
domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych na lekcji.

9.

Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za 5 zgromadzonych „plusów”
uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy:
zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie
zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach.

10. Uczeń ma obowiązek uzupełnić i zaliczyć wiadomości, których brak uniemożliwił
mu wykonanie zadania na lekcji, w przeciwnym wypadku uczeń otrzyma ocenę
niedostateczną.
11. Na koniec semestru
zaliczeniowych.
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12. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.
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