
Średnia ważona ocen  

1. Oceny w klasyfikacji śródrocznej i rocznej wystawiane są w oparciu o średnią ważoną 

ocen bieżących z poszczególnych przedmiotów, przy czym ocena roczna jest średnią 

ważoną ocen uzyskanych w ciągu II semestru oraz oceny śródrocznej (za I semestr) z 

wagą 4.  

  

2. Formy badania osiągnięć uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności mają następujące 

wagi:    

  

4 wagi  • prace kontrolne (praca klasowa, test),  

 • osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych,  

 • sprawdzian praktyczny przy komputerze,  

 • aktywność,   

 • projekt,  

 • próba sprawdzianu ósmoklasisty 

 • testy kompetencji – diagnoza wstępna,  

 • stuprocentowe przygotowanie do lekcji i odrobione 

wszystkie prace domowe,   

 • odsłuch literatury muzycznej  

 • analiza plastyczna  

3 wagi  • sprawdzian z lektury,  

 • dłuższe wypracowania pisemne pisane na lekcji,   

 • sprawdziany i testy,  

 • dyskusja,  

 • aktywność,  

 • projekt,   

 • dłuższe scenki, dialogi z języków obcych,    

 • ocena wystawiana z kilku kartkówek (np. z 

„plusów”),  

 • zaangażowanie podczas zajęć wychowania 

fizycznego  

 • praca plastyczna  

 • zadanie wytwórcze   

 • śpiew  

2 wagi  • odpowiedź ustna, streszczenie, opowiadanie, opis, 

prezentacja, dyskusja panelowa,  



 • kartkówka,  

 • ocena wystawiana z kilku kartkówek (np. z 

„plusów”),  

 • sprawdzian ortograficzny,  

 • recytacja,  

 • praca z tekstem, referat  

 • czytanie i tłumaczenie oraz krótkie formy pisemne 

z języka obcego,  

 • zadania dodatkowe,  

 • udział w zawodach sportowych,  

 • aktywność,   

 • projekt,  

 • stuprocentowe przygotowanie do lekcji i odrobione 

wszystkie prace domowe,  

 • praca plastyczna,  

 • zadanie wytwórcze, doświadczenia  

1 waga  • aktywność na lekcji,   

 • zadanie domowe,  

 • przygotowanie do lekcji,   

 • testy sprawności i umiejętności z wychowania 

fizycznego  

  

3. Sposób obliczania średniej ważonej: mnożymy każdy stopień przez jego wagę, 

dodajemy te wyniki, otrzymaną sumę dzielimy przez sumę wag.  

  

4. Próg uzyskania oceny śródrocznej:  

0 – 1,64 niedostateczny  

1,65 – 2,64 dopuszczający  

2,65 – 3,64 dostateczny  

3,65 – 4,64 dobry   

4,65 – 5,49 bardzo dobry  

5,50 – 6,00 celujący.  

  

5. Nauczyciel określa liczbę obowiązkowych zadań i wagę tych zadań.   

  

6. Jeżeli uczeń nie wykona obowiązkowego zadania lub nie napisze obowiązkowej pracy 

pisemnej, otrzymuje „nb”.  

  

7. „Nb” zapisuje fakt, że uczeń nie przystąpił do obowiązkowych prac pisemnych (lub nie 

wykonał obowiązkowych zadań).  Obowiązkowe prace należy uzupełnić. Jeżeli uczeń 



nie uzupełni obowiązkowych zadań podlegających ocenie otrzymuje ocenę 

niedostateczną ("nb" zamienia się na ndst.)   

  

8. Jeżeli uczeń z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie pisał pracy klasowej, to 

pisze ją po powrocie do szkoły (w przypadku krótkiej nieobecności) lub w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem (w przypadku dłuższej nieobecności). Waga jest zgodna z 

przyjętą formą oceniania.  

  

9. Możliwości poprawy ocen cząstkowych:  

• uczeń w ciągu dwóch tygodni po uzyskaniu informacji o otrzymanej ocenie 

ma prawo ją poprawić,  

• termin poprawy uzgadnia z nauczycielem przedmiotu,  

• zasady wpisywania poprawy określa nauczyciel danego przedmiotu,  

• waga oceny poprawianej jest taka sama.  

  

10. „+” i „-”  mają wpływ na ocenę, np. 3+ to 3,25; 4- to 3,75.  

11. Dopuszcza się stosownie przez nauczyciela następujących znaków graficznych:  

a) „+” aktywność ucznia na lekcji,  

 b)„nb” nieobecność ucznia na lekcji podczas pracy kontrolnej lub niewykonanie 

obowiązkowych zadań ,   

c) „ . ” nieprzygotowanie ucznia do lekcji, brak pracy domowej.  

  

12. Szczegółowe zasady oceniania określane są przez nauczyciela danego przedmiotu.  

  

13. O ostatecznej ocenie śródrocznej i rocznej decyduje nauczyciel uczący przedmiotu.   


