Przedmiotowy System Oceniania Matematyki w Mªodzie»owym
O±rodku Socjoterapii K¡t, nauczyciel: Marcin Binkiewicz
Ocena celuj¡ca (6)

Ocen¦ celuj¡c¡ otrzymuje ucze«, którego wiedza znacznie wykracza poza obowi¡zuj¡cy program nauczania, a ponadto speªniaj¡cy jeden z podpunktów:





twórczo rozwija wªasne uzdolnienia i zainteresowania
pomysªowo i oryginalnie rozwi¡zuje nietypowe zadania
bierze udziaª i osi¡ga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych

Ocena bardzo dobra (5)

Ocen¦ bardzo dobr¡ otrzymuje ucze« , który opanowaª peªen zakres wiadomo±ci przewidziany programem
nauczania oraz potra:








sprawnie rachowa¢
samodzielnie rozwi¡zywa¢ zadania
wykaza¢ si¦ znajomo±ci¡ denicji i twierdze« oraz umiej¦tno±ci¡ ich zastosowania w zadaniach
posªugiwa¢ si¦ poprawnym j¦zykiem matematycznym
samodzielnie zdobywa¢ wiedz¦
przeprowadza¢ rozumowania dedukcyjne

Ocena dobra (4)

Ocen¦ dobr¡ otrzymuje ucze« , który opanowaª wiadomo±ci i umiej¦tno±ci przewidziane podstaw¡ programow¡ oraz wybrane elementy programu nauczania. Jest pilny i systematyczny w swojej pracy na
lekcji i w domu oraz potra:







samodzielnie rozwi¡za¢ typowe zadania
wykaza¢ si¦ znajomo±ci¡ i rozumieniem poznanych poj¦¢ i twierdze« oraz algorytmów
posªugiwa¢ si¦ j¦zykiem matematycznym
sprawnie rachowa¢
przeprowadza¢ proste rozumowania dedukcyjne

Ocena dostateczna (3)

Ocen¦ dostateczn¡ otrzymuje ucze« , który opanowaª wiadomo±ci i umiej¦tno±ci przewidziane podstaw¡
programow¡, co pozwala mu na:





wykazanie si¦ znajomo±ci¡ i rozumieniem podstawowych poj¦¢ i algorytmów
stosowanie poznanych wzorów i twierdze« w rozwi¡zywaniu typowych ¢wicze« i zada«
wykonywanie prostych oblicze« i przeksztaªce« matematycznych.
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Ocena dopuszczaj¡ca (2)

Ocen¦ dopuszczaj¡c¡ otrzymuje ucze«, który opanowaª wiadomo±ci i umiej¦tno±ci przewidziane podstaw¡ programow¡ w takim zakresie, »e potra:





samodzielnie lub z niewielk¡ pomoc¡ wykonywa¢ ¢wiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudno±ci
wykaza¢ si¦ znajomo±ci¡ i rozumieniem najprostszych poj¦¢ oraz algorytmów
operowa¢ obiektami abstrakcyjnymi (liczbami, zbiorami, zmiennymi i wyra»eniami algebraicznymi).

Ocena niedostateczna (1)

Ocen¦ niedostateczn¡ otrzymuje ucze« , który nie opanowaª podstawowych wiadomo±ci i umiej¦tno±ci
wynikaj¡cych z programu nauczania oraz:






nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych poj¦¢, algorytmów i twierdze«
popeªnia ra»¡ce bª¦dy w rachunkach
nie potra wykona¢ najprostszych ¢wicze« i zada«
nie wykazuje najmniejszej ch¦ci wspóªpracy w celu uzupeªnienia braków i nabycia podstawowej
wiedzy i umiej¦tno±ci.

Prace klasowe i kartkówki

1. Prace klasowe stanowi¡ podsumowanie tre±ci i umiej¦tno±ci z danego bloku tematycznego.
2. Na tydzie« przed prac¡ klasow¡ ucze« otrzymuje dokªadna informacj¦ o terminie sprawdzianu oraz
zakresie obowi¡zuj¡cego materiaªu.
3. Kartkówki sprawdzaj¡ podstawowe umiej¦tno±ci, stosowanie schematów opanowanych na ostatnich
kilku lekcjach oraz systematyczno±¢ pracy.
4. Ocena prac pisemnych ustalana jest wedªug nast¦puj¡cej skali:
0% = 34% niedostateczny
35% = 50% dopuszczaj¡cy
51% = 74% dostateczny
75% = 90% dobry
91% = 100% bardzo dobry
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