Regulamin pracy na zajęciach matematyki klasa druga. 2017/18
( prowadząca Anna Cichocka)
1. Uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt (wskazany jest format A4), zalecone podręczniki, linijkę, cyrkiel, kolorowe długopisy, chęć do
pracy, cierpliwość, pogodę ducha.
2. W klasie drugiej korzystamy z trzech książek: Matematyka 2- zakres podstawowy podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych , zbiór
zadań i ćwiczenia wydane przez Wydawnictwo Nowa Era (uczniowie z grupy rozszerzonej mają mieć wersje rozszerzone
podręcznika i ćwiczeń.)
3. Obowiązkiem ucznia jest przepisanie do własnego zeszytu materiału przerobionego pod jego nieobecność i zapoznanie się z nim.
4. Po każdym dziale jest praca klasowa zapowiedziana co najmniej tydzień wcześniej. Poprawić pracę można w terminie uzgodnionym
przy oddawaniu prac z pierwszego terminu. Ocena ostateczna z pracy klasowej to średnia arytmetyczna obu tych prac. Uczeń który
nie przystąpił do pracy pisemnej w tak wyznaczonych terminach otrzymuje 0 punktów.
5. Oceny z prac klasowych (Będzie ich około 10) będą uznawane za ważniejsze i wpisywane na czerwono (Przy liczeniu ocen
końcowych liczone potrójnie).
6. Kartkówki mogą dotyczyć materiału z ostatniego tygodnia roboczego (ich waga to 2).
7. Po każdym semestrze jest praca skumulowana obejmująca materiał od początku nauki.
8. Uczniowi przysługują trzy nieprzygotowania w semestrze. Należy je zgłosić pisemnie przed rozpoczęciem zajęć. Zwalniają one z
odpowiedzi ustnych na ocenę, kartkówek, prac domowych z ostatniej lekcji, uzupełnionego zeszytu. Osoby spóźnione nie mają prawa
dopisania się do listy nieprzygotowanych.
9. Aby uzyskać promocję do następnej klasy uczeń musi zaliczyć oba semestry na ocenę co najmniej 40 punktów. Uczeń który uzyskał
na pierwszy semestr ocenę niższą niż 40 punktów może ją poprawić w ciągu pierwszego miesiąca drugiego semestru.
10. Uczeń który nie osiągnął progu 40 punktów za semestr pierwszy lub drugi może poprawić te wyniki w ostatnim tygodniu semestru
drugiego. Formą poprawy jest praca pisemna z materiału obejmującego cały semestr na poziomie podstawowym.
11. Aby otrzymać ocenę wyższą od tej która jest oceną wynikająca z jego ocen, uczeń może w ostatnim tygodniu semestru napisać pracę
z materiału obejmującego cały semestr na poziomie podstawowym na daną ocenę (gdy do wyższej oceny brakuje mniej niż 5
punktów) lub przystąpić do egzaminu sprawdzającego na daną ocenę.
12. Prace domowe zadane w oddzielnej formie należy oddać we wskazanym terminie, każdy dzień roboczy zwłoki będzie powodował
obniżenie oceny o 20%.
13. Uczeń przyłapany na ściąganiu będzie pozbawiony pracy a oceną z tej pracy będzie 0.
14. Na zajęciach matematyki nie wolno jeść, żuć ani używać telefonów komórkowych.

Regulamin pracy na zajęciach matematyki klasa trzecia.

2017/18

( prowadząca Anna Cichocka)
1. Uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt (wskazany jest format A4), zalecone podręczniki, linijkę, cyrkiel, kolorowe długopisy, chęć do
pracy, cierpliwość, pogodę ducha.
2. W klasie trzeciej korzystamy z trzech książek: Matematyka 3- zakres podstawowy podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych , zbiór
zadań i ćwiczenia wydane przez Wydawnictwo Nowa Era (uczniowie z grupy rozszerzonej mają mieć wersje rozszerzone
podręcznika i ćwiczeń.)
3. Obowiązkiem ucznia jest przepisanie do własnego zeszytu materiału przerobionego pod jego nieobecność i zapoznanie się z nim.
4. Po każdym dziale jest praca klasowa zapowiedziana co najmniej tydzień wcześniej. Poprawić pracę można w terminie uzgodnionym
przy oddawaniu prac z pierwszego terminu. Ocena ostateczna z pracy klasowej to średnia arytmetyczna obu tych prac. Uczeń który
nie przystąpił do pracy pisemnej w tak wyznaczonych terminach otrzymuje 0 punktów.
5. Oceny z prac klasowych (Będzie ich około 10) będą uznawane za ważniejsze i wpisywane na czerwono (Przy liczeniu ocen
końcowych liczone potrójnie).
6. Kartkówki mogą dotyczyć materiału z ostatniego tygodnia roboczego (ich waga to dwa).
7. Po każdym semestrze jest praca skumulowana obejmująca materiał od początku nauki.
8. Uczniowi przysługują trzy nieprzygotowania w semestrze. Należy je zgłosić pisemnie przed rozpoczęciem zajęć. Zwalniają one z
odpowiedzi ustnych na ocenę, kartkówek, prac domowych z ostatniej lekcji, uzupełnionego zeszytu. Osoby spóźnione nie mają prawa
dopisania się do listy nieprzygotowanych.
9. Aby uzyskać promocję uczeń musi zaliczyć oba semestry na ocenę co najmniej 40 punktów. Uczeń który uzyskał na pierwszy semestr
ocenę niższą niż 40 punktów może ją poprawić w ciągu pierwszego miesiąca drugiego semestru.
10. Uczeń który nie osiągnął progu 40 punktów za semestr pierwszy lub drugi może poprawić te wyniki w ostatnim tygodniu semestru
drugiego. Formą poprawy jest praca pisemna z materiału obejmującego cały semestr na poziomie podstawowym.
11. Aby otrzymać ocenę wyższą od tej która jest oceną wynikająca z jego ocen, uczeń może w ostatnim tygodniu semestru napisać pracę
z materiału obejmującego cały semestr na poziomie podstawowym na daną ocenę (gdy do wyższej oceny brakuje mniej niż 5
punktów) lub przystąpić do egzaminu sprawdzającego na daną ocenę.
12. Prace domowe zadane w oddzielnej formie należy oddać we wskazanym terminie, każdy dzień roboczy zwłoki będzie powodował
obniżenie oceny o 20%.
13. Uczeń przyłapany na ściąganiu będzie pozbawiony pracy a oceną z tej pracy będzie 0.
14. Na zajęciach matematyki nie wolno jeść, żuć ani używać telefonów komórkowych.

Regulamin pracy na zajęciach z matematyki rozszerzonej

( prowadząca Anna Cichocka).
Poniższe punkty stanowią uzupełnienie regulaminu z zajęć podstawowych
1 Uczeń nieobecny na zajęciach ma bezwarunkowy obowiązek zapoznania się z materiałem tych zajęć i
przepisania notatek z tej lekcji do swego zeszytu.
2 Prace klasowe zapowiedziane są tydzień wcześniej i można je poprawić w trybie analogicznym jak na zajęciach
podstawowych.
3 Uczeń z zadeklarowanym rozszerzeniem z matematyki wszystkie egzaminy : sprawdzające, poprawkowe i klasyfikujące
pisze z materiału podstawowego i rozszerzonego łącznie.
4 Do zajęć rozszerzonych obowiązuje ucznia oddzielny zeszyt.
5 Testy zadawane do domu należy oddawać w terminach określonych. Po terminie prace nie będą przyjmowane a oceny za nie
będą zerami.
6. W klasie trzeciej korzystamy dodatkowo ze zbiorów maturalnych: Zbiór zadań i arkusze maturalne poziom rozszerzony
wydawnictwa Nowa Era i Matura z matematyki poziom podstawowy i rozszerzony: Andrzeja Kiełbasy.

