
 

ŚREDNIA WAŻONA OCEN 

 
 W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu obowiązuje wagowy system 
oceniania. Dotyczy on uczniów klas IV- VIII. System ten pozwala w sposób 
jednoznaczny wystawić ocenę śródroczną i roczną.  
Przyjęcie w szkole systemu opartego na ocenianiu uczniów w kategoriach wagi 
wystawianej oceny ma na celu:  
− ujednolicenie systemu oceniania,  
− podwyższenie jakości oceniania,  
− motywowanie uczniów do kreatywnego myślenia i samodzielnej pracy.  
Ponadto uczeń na każdym etapie nauki może śledzić ewaluację swojej oceny 
i precyzyjnie określić średnią ważoną z otrzymanych ocen. 

1. Średnia ważona  
Każdej ocenie cząstkowej, otrzymanej przez uczniów, przypisana jest określona waga. 
Elementy o większej wadze mają większy wpływ na średnią.  
Średnią ważoną obliczamy w ten sposób, że mnożymy każdą ocenę przez jej wagę, 
sumujemy wszystkie iloczyny i dzielimy przez sumę wszystkich wag.  
2. Wzór do obliczania średniej ważonej:  
 

 Suma ocen wagi 3 ·3 + suma ocen wagi 2 · 2 + suma ocen wagi 1  

Św = -------------------------------------------------------------------------------------  

Ilość ocen wagi 3 · 3 + ilość ocen wagi 2 · 2 + ilość ocen wagi 1 

 3. Formy aktywności uczniów a waga oceny:  
a) Przy ocenianiu śródrocznym i rocznym wystawienie oceny polega na obliczeniu 
średniej ważonej dla uzyskanych stopni szkolnych według następujących wag: 

Formy aktywności 
 

Waga oceny 
 

Praca na lekcji (indywidualna, w 
grupach), aktywny udział w zajęciach. 

 

1 
Przygotowanie do lekcji. 

 

Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń. 
 

Praca domowa. 
 

Wykonanie pomocy dydaktycznych. 
 

Kartkówka. 
 

2 
Osiągnięcia w szkolnych konkursach. 

 

Odpowiedź ustna. 
 

Dyktando. 
 

Recytacja. 
 

Sprawdziany, prace klasowe, testy. 

3 
Rozwiązanie zadania problemowego.  
Osiągnięcia w konkursach na etapie 
wyższym niż szkolny.  



 
b) Dopuszcza się stosowanie wagi 0, wówczas ocena z taką wagą nie jest uwzględniona 
przy liczeniu średniej.  
c) Biorąc pod uwagę specyfikę zajęć edukacyjnych, nauczyciel ma możliwość ustalenia 
innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś z działań. W takim przypadku 
ustala również wagę dla tej aktywności, o czym informuje klasę.  
d) Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–”, 
przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali: 

Ocena Wartość Ocena Wartość 

6 6,0 3+ 3,5 

6– 5,75 3 3,0 

5+ 5,50 3– 2,75 

5 5,0 2+ 2,75 

5– 4,75 2 2,0 

4+ 4,5 2– 1,75 

4 4,0 1+ 1,5 

4– 3,75 1 1 

e) Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny. W przypadku 
prac poprawianych obie oceny, z tą samą wagą, wlicza się do średniej.  
f) Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP stosuje się 
indywidualne kryteria oceny zgodne z zaleceniami poradni. 

4. Średnia ważona a wystawianie ocen śródrocznych i rocznych:  
Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej/ rocznej jest średnia ważona uzyskanych 
ocen cząstkowych: 

Średnia ważona Stopień 

1,60 i poniżej niedostateczny 

od 1,61 do 2,60 dopuszczający 

od 2,61 do 3,60 dostateczny 

od 3,61 do 4,60 dobry 

od 4,61 do 5,50 bardzo dobry 

od 5,51 celujący 

 

 


