
                                                          Załącznik nr 1 do Regulaminu WSO Szkoły Podstawowej w Zaleskich 

   

Średnia ważona – regulamin oceniania w klasach IV - VIII 

       Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej oraz oceny końcoworocznej w Szkole 

Podstawowej  w Zaleskich w klasach IV – VIII jest średnia ważona w następujący sposób: 

1. Każdej ocenie śródrocznej przyporządkuje się liczbą naturalną, oznaczając jej wagę w 

hierarchii ocen. 

2. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną: 

Średnia 
Stopień 

1, 70  i poniżej niedostateczny 

od 1,71 do 2,70 dopuszczający 

od 2,71 do 3,70 dostateczny 

od 3,71 do 4,70 dobry 

od 4,71 do 5,30 bardzo dobry 

od 5,31 celujący 

3. Formy aktywności i ich waga: 

Formy aktywności Waga Kolor 

Ocena za I półrocze 7 fioletowy 

Test 6 czerwony 

Praca klasowa 8 żółty 

Udział w konkursie przedmiotowym, sukcesy 

sportowe, artystyczne na szczeblu: 

- gminnym 

- powiatowym 

- wojewódzkim 

- ogólnopolskim  

Wykonywanie zadań wykraczających poza podstawę 

programową. 

 

 

6 

7 

8 

9 

6 

 

 

czerwony 

fioletowy 

żółty 

pomarańczowy 

czerwony 

Aktywność i postawa na lekcjach wychowania 

fizycznego, plastyki, muzyki, techniki i religii 3 niebieski 



Przygotowanie do zajęć wychowania fizycznego 5 zielony 

Czytanie ze zrozumieniem 5 zielony 

Sprawdziany ze znajomości lektur 5 zielony 

Sprawdziany  6 czerwony 

Dyktando 4 różowy 

Wypracowanie 4 różowy 

Zadanie domowe 3 niebieski 

Odpowiedź  ustna 4 różowy 

Aktywność 3 niebieski 

Odbiór tekstu słuchanego i pisanego 5 zielony 

Prace praktyczne 5 zielony 

Recytacja wiersza 3 niebieski 

Technika czytania 3 niebieski 

Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 2 szary 

Kartkówki 4 różowy 

Praca grupowa na lekcji 3 niebieski 

Inna 3 niebieski 

Pod  pojęciem aktywności rozumiemy: 

 częste zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na lekcji, 

 udział w konkursach przedmiotowych na poziomie szkolnym, 

 wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych, 

 prezentacja referatu, metoda projektu, 

 przygotowanie do zajęć z plastyki, techniki, muzyki, 

 udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych. 

 

Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I półroczu nauczyciel wystawia ocenę  

śródroczną. 

Ocenę końcoworoczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w II 

półroczu oraz średniej za pierwszy semestr liczoną wagą 7. 



 

Średnia ważona z I półrocza powinna być liczona do 3 miejsc po przecinku i następnie 

zaokrąglona do 2. 

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

przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali: 

Ocena: 

Wartość: 
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4. Każdy uczeń ma prawo do wykorzystania różnych form aktywności w celu 

poprawienia oceny. 

5. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. 

6. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową, powinien napisać ją w wyznaczonym przez  

nauczyciela terminie  nieprzekraczającym 2 tygodni ( kryteria ocen nie zmieniają się).  

7. Jeżeli uczeń nie przystępuje do pracy klasowej w uzgodnionym terminie otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

8. Uczeń, który z nieusprawiedliwionej przyczyny nie przystąpi do napisania poprawy, 

traci jej możliwość. 

9. Poprawa sprawdzianów może nastąpić za zgodą nauczyciela.  

10. Szczegółowe zasady poprawy ocen zawarte są  w PSO. 

11. Sprawdziany, prace klasowe, testy poprawia się tylko raz. 

12. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen nie później niż  na 7 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

13.  Na ocenę śródroczną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma 

możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej 

części materiału. 

14.  Jeżeli uczeń poprawił ocenę, to do obliczania średniej ważonej służy średnia dwóch 

ocen - sprawdzianu właściwego i poprawianego. Przy wystawianiu ocen śródrocznych 

i końcoworocznych nauczyciel ma prawo wystawienia wyższej oceny niż średnia 

ważona, jeśli uczeń wykazuje się podczas zajęć dużą aktywnością i zaangażowaniem 

oraz na bieżąco poprawiał oceny cząstkowe.  

15.  Do dziennika wpisujemy oceny odpowiednim kolorem z podziałem na poszczególne 

wagi. 

16. Średnia ważoną uzyskujemy w ten sposób, że mnożymy każdą ocenę przez jej wagę, 

sumujemy wszystkie iloczyny i dzielimy przez sumę wszystkich wag. 

      Jeśli jakaś waga została użyta kilka razy, to tyle razy trzeba ją dodać do sumy. 


