
ZASADY OCENIANIA  

Podstawą do wystawienia oceny semestralnej oraz końcoworocznej jest średnia ważona 

obliczona następujący sposób:  

1. Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczającą jej wagę 

w hierarchii ocen.  

2. Średnią ważoną oblicza się jako iloraz.  

3. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:  

średnia  ocena  

poniżej 1,50  niedostateczny  

od 1,51 do 2,69  dopuszczający  

od 2,70 do 3,69  dostateczny  

od 3,70 do 4,69  dobry  

od 4,70 do 5,29  bardzo dobry  

od 5,30  celujący  

  

4. Uczeń, który uzyskał co najmniej ocenę bardzo dobrą zgodnie z kryteriami przyjętymi 

przez nauczyciela oraz otrzymywał celujące oceny cząstkowe może otrzymać ocenę 

celującą.  

5. Formy aktywności i ich waga:  

forma aktywności  waga  
kolor w 

dzienniku  

Ocena za I semestr  5    

Sprawdzian, sprawdzian po 

klasie 4 i 5, próbny 

sprawdzian w 6 klasie, 

dyktando  

4  czerwony  

Kartkówka, dyktando  3  zielony  

Odpowiedź ustna  3  zielony  

Praca na lekcji  2  czarny  

Zadania domowe  1  niebieski  

Aktywność  1  niebieski  

Wypracowanie domowe   2  czarny  

Praca dodatkowa  1  niebieski  

Laureat konkursu szkolnego  1  niebieski  

Znaczący wynik w konkursie 

pozaszkolnym  
2  czarny  

Prezentacja referatu, metoda 

projektu  
2  czarny  

  

6. W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś  z 

działań nauczyciel ustala z klasą sposób oceny oraz jej wagę.  



  

7. Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel wystawia ocenę 

semestralną. Ocenę końcoworoczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez 

ucznia w II semestrze oraz oceny za I semestr liczonej w II semestrze jako ocena 

cząstkowa  z wagą 5.  

  

8. Na ocenę semestralną oraz końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma 

możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej 

części materiału.  

  

9. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-”   

(z wyjątkiem ocen 6- oraz 1+) przyporządkowując im odpowiednie wartości według 

skali:  

  

Ocena  6  5+  5  5-  4+  4  4-  3+  3  3-  2+  2  2-  1  

Wartość  6  5,5  5  4,75  4,5  4  3,75  3,5  3  2,75  2,5  2  1,75  1  

  

10. Uczeń, który otrzyma z zapowiedzianej pracy pisemnej wagi 4 (z wyjątkiem 

sprawdzianu po klasie 4 i 5 oraz próbnego sprawdzianu w klasie szóstej) ocenę 

dopuszczającą może ją poprawić, a w przypadku oceny niedostatecznej musi ją 

poprawić  jeden raz w ciągu dwóch tygodni od otrzymania tej oceny.   

  

11. Z pozostałych form aktywności ocena nie podlega poprawie.  

  

12. Stopień uzyskany podczas poprawy pracy pisemnej wpisuje się do dziennika lekcyjnego 

obok pierwszego stopnia np. 2/4. Jeśli uczeń otrzyma z poprawy taką samą ocenę, to 

wpisuje się ją obok pierwszej np. 1/1, ale przy klasyfikacji traktuje się ją jako jedną 

ocenę.  

  

13. Za prace domowe, dodatkowe zlecone przez nauczyciela oraz zeszyty przedmiotowe  i 

zeszyty ćwiczeń oddane po terminie można uzyskać co najwyżej ocenę dobrą, waga 

oceny nie ulega zmianie.  

  

14. Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny, a w przypadku 

prac poprawianych – obie oceny.  

  

15. Jeśli uczeń nie przystępuje do pracy pisemnej w uzgodnionym terminie, otrzymuje  z tej 

pracy ocenę niedostateczną.  

  



16. Przyjmuje się, że w przypadku poprawiania oceny, ocena z poprawy ma taką samą wagę 

jak ocena poprawiana.  

  

17. Każdy uczeń z każdego przedmiotu powinien otrzymać  co najmniej 4 oceny cząstkowe 

i nie mniej niż podwojona ilość lekcji tego przedmiotu w tygodniu.  

  

18. Oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane pod względem wagi.  

  

19. Dla uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców na stronie internetowej zostanie 

udostępniony algorytm (oraz przykład) obliczania średniej ważonej.  

  

20. Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP stosuje się indywidualne 

kryteria oceny zgodnie z zaleceniami poradni.  

  


