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1. Na lekcji zachowujemy się zgodnie z zasadami kultury, szanując innych i słuchając siebie nawzajem. 

2. Praca ucznia na lekcji i w domu jest oceniana zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. 

Nauczyciel informuje o wadze zadania. Ocena semestralna jest średnią ważoną ocen otrzymanych 

w I półroczu, ocena końcoworoczna jest średnią ważoną ocen otrzymanych w ciągu całego roku 

szkolnego. 

3. Każdy uczeń ma swój zeszyt, podręcznik oraz przybory do geometrii. Zadania wykonuje samodzielnie, 

pracuje systematycznie, uzupełnia zaległości powstałe np. z powodu nieobecności. 

4. Uczeń może otrzymać ocenę za: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, testy, testy śródroczne 

i końcoworoczne, testy próbne, quizy, odpowiedzi ustne, zeszyty ćwiczeń, zadania domowe, zadania 

długoterminowe, pracę w grupie, konkursy, zadania dodatkowe, aktywność. 

5. Prace klasowe, podsumowujące dział będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel 

zobowiązuje się oddać ocenione prace w ciągu dwóch tygodni od ich napisania. 

6. Nauczyciel na zajęciach lekcyjnych udostępnia uczniowi sprawdzone i ocenione prace pisemne. Uczeń 

może skorzystać z możliwości sfotografowania swojej pracy pisemnej. Nauczyciel udostępnia pracę 

uczniowi i rodzicom w czasie konsultacji. 

7. Nie można zgłosić nieprzygotowania przed zapowiedzianym sprawdzianem. 

8.  Każde nieprzygotowanie (np. brak zadania domowego) uczeń zgłasza przed rozpoczęciem lekcji. 

Otrzymuje wtedy brak zadania(bz) odnotowany w dzienniku. Za 3 razy otrzymane brak zadania uczeń 

otrzymuje punkty ujemne do oceny zachowania (niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych). Nie 

zrobione zadanie domowe należy uzupełnić na następną lekcję. 

9. Uczeń może otrzymać plusy. Pięć plusów = 6. Istnieje ryzyko otrzymania minusów za brak pracy na 

lekcji, brak przyborów geometrycznych, brak aktywności podczas pracy w grupie. Sześć minusów = 1. 

10. Ocenę z pracy klasowej można poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem (w ciągu 2 tygodni). 

Obowiązkowo należy poprawić ocenę niedostateczną oraz napisać pracę klasową w przypadku 

nieobecności na lekcji.Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje obowiązkiem napisania danej pracy na 

pierwszych zajęciach, na których uczeń jest obecny, po tym terminie, 

11. Podczas pracy w grupach uczymy się współpracy i tolerancji. Skład grup zostaje wyłoniony w wyniku 

losowania i nie podlega zmianie. 

12. Kontrakt powstał w oparciu o PZO z matematyki- wymagania edukacyjne z przedmiotu. 
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