
OCENIANIE WG ŚREDNIEJ WAŻONEJ W KLASACH IV-VIII                   

Podstawą do wystawiania oceny śródrocznej oraz oceny końcoworocznej w szkole 

podstawowej w klasach IV – VIII jest średnia ważona obliczona w następujący sposób: 

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

wagę w hierarchii ocen. 

Waga Sposoby badania osiągnięć uczniów 

4 Praca klasowa 

Sprawdzian 

Test  

Projekt  

Osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych 

3 Zadanie dodatkowe  

Projekt 

Doświadczenie uczniowskie 

2 Kartkówka 

Odpowiedź ustana 

Zadanie dodatkowe 

Praca w grupie 

Prezentacja multimedialna 

Aktywność  

1 Zadanie domowe 

Przygotowanie do lekcji 

Aktywność 

Praca w grupie 

 

2. Średnią ważoną obliczamy 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 samo razy trzeba ją dodać do sumy)- patrz: Przykłady. 

 

3. Nauczyciel może zastosować inne niż proponowane powyżej sposoby sprawdzania 

wiedzy jednak musi poinformować uczniów o ich wadze. 

 

 

4. Nauczyciel informuje o wadze każdej z form sprawdzania wiedzy przed jej 

zadaniem/napisaniem. 

 

5. Oceny śródroczne i końcoworoczne wystawia się z zastosowaniem następujących 

progów 

 

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. 



6. O ocenie końcoworocznej decyduje średnia ważona obejmująca oceny z pierwszego i 

drugiego półrocza. Jest ona generowana przez dziennik elektroniczny automatycznie. 

 

7. Średnia ważona powinna być liczona do 3 miejsc po przecinku i następnie 

zaokrąglona do 2. 

 

8. Znaki „+” i „-” mają wpływ na ocenę, np. 2+ to 2,25;  3- to 2,75. 

 

 

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

pisemnej, otrzymuje „nb”.  

 

10. Prace obowiązkowe należy uzupełnić. Jeżeli uczeń nie uzupełni w ustalonym z 

nauczycielem terminie obowiązkowych zadań podlegających ocenie otrzymuje „0” 

(zero). „0” liczy się do średniej i nie można go poprawić. 

 

11. Jeśli uczeń poprawia ocenę obowiązkową to nauczyciel wpisuję ocenę lepszą z wagą 

pierwotną a ocenę gorszą z połową wagi. Do średniej ważonej liczą się obie oceny. 

 

12. Z wystawiania ocen w systemie średniej ważonej wyłączona jest religia i wychowanie 

fizyczne.   

 

 

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

 

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

indywidualne kryteria oceny zgodne z zaleceniami poradni. 

Przykłady: 

Uczeń 1. 

Ocena  Waga danej oceny 

5 4 

3 2 

4 4 

4 3 

 

Średnia ważona =(5x4+3x2+4x4+4x3) : (4+2+4+3) = 54:13=  4,15 

Uczeń uzyskał  średnią ważoną 4,15 więc na koniec półrocza lub roku szkolnego powinien 

otrzymać ocenę dobrą (3,65 – 4,64  dobry). 

 

 

 



Uczeń 2. 

 

Ocena  Waga danej oceny 

4+ 4 

2 2 

4 4 

3- 3 

 

Średnia ważona = (4.25x4+2x2+4x4+2,75x3) : (4+2+4+3) = 45.25 : 13= 3,48 

Uczeń uzyskał  średnią ważoną 3,48 więc na koniec półrocza lub roku szkolnego powinien 

otrzymać ocenę dostateczną  (2,65 – 3,64 dostateczny). 

 

Progi procentowe na poszczególne oceny. 

 

Skala procentowa Ocena 

100% - 98% 6 

97% - 94% 6- 

93% - 89% 5+ 

88% - 86% 5 

85% - 79% 5- 

78% - 76% 4+ 

75% - 71% 4 

70% - 65% 4- 

64% - 59% 3+ 

58% - 51% 3 

50% - 43% 3- 

42% - 37% 2+ 

36% - 31% 2 

30% - 27% 2- 

26% - 25% 1+ 

24% - 0% 1 

 


