
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA W ŁUBIANIE 

REGULAMIN - WAGA OCENY 

 

1. Podstawa prawna 

      - Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 80 poz. 542) 

- Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu w szkołach publicznych 

(Dz. U. 156 poz. 1046) 

      -  Statut Zespołu, WZO 

 

2.   Zasady oceniania śródrocznego, końcowo rocznego w oparciu o średnią ważoną ocen     

      cząstkowych. 

2.1 Na ocenę śródroczną/ roczną/ końcową wpływ mają następujące formy aktywności z 

      przypisanymi im wagami: 

 

FORMY AKTYWNOŚCI 

 

WAGA OCENY 

praca klasowa 5 

sprawdzian 4-3 

kartkówka 3-2 

odpowiedź ustna 3-2-1 

aktywność 3-2 

praca domowa: pisemna, dłuższa forma wypowiedzi 

                         pisemna, krótka forma wypowiedzi 

                         inna (ustna, pomoc dydaktyczna) 

3 

2 

1 

inne  2-1 

osiągnięcia w konkursach i olimpiadach: etap wojewódzki  

                                                                  etap powiatowy 

                                                                  etap gminny 

                                                                  etap szkolny 

5 

4 

3 

2 

 

2.2 Dopuszcza się stosowanie innych form aktywności związanych ze specyfiką 

przedmiotu, o których mowa w Przedmiotowym Systemie Oceniania (ustalają 

zespoły). Ocenom bieżącym przypisana jest waga 1, 2 lub 3 (ocena o wadze 2 jest 

dwa razy ważniejsza od oceny o wadze 1). 

 

3. Oceny śródroczne/ roczne ustala się wg wzoru z zastrzeżeniem pkt. 10. 

  

  ocena˚waga + ocena˚waga + ...(ze wszystkich form kontroli) 

ocena = --------------------------------------------------------------------------------- 

     suma wag 

 

4. Warunkiem otrzymania śródrocznej i końcoworocznej oceny dopuszczającej jest 

uzyskanie przewagi ocen pozytywnych z prac klasowych i sprawdzianów oraz  

uzyskanie średniej ważonej co najmniej 1,95. 

 

5. Średnią ważoną oblicza się do dwóch miejsc po przecinku. 

 

6. Ocena końcoworoczna jest wystawiana w oparciu o ocenę śródroczną. 

 



ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA W ŁUBIANIE 

 

7. Przy ocenach śródrocznych i rocznych nie stawiamy „+” i „-”. 

 

8. Oceny semestralne mogą być wynikiem średniej ważonej stopni cząstkowych. 

 

9. Ocena semestralna, końcowo roczna może zostać podwyższona przez nauczyciela, 

jeżeli uczeń robi postępy w nauce, bądź przejawia dużą aktywność i systematyczność 

w uczeniu się.  

     Analogicznie ocena może zostać obniżona. 

 

10. Podstawą obliczania średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny. W przypadku 

prac poprawionych – obie oceny. 

 

11. Ocena końcoworoczna może być wynikiem średniej ważonej ocen semestralnych, ale 

tylko w przypadku uzyskania pozytywnych ocen (co najmniej oceny dopuszczającej z 

semestru pierwszego i semestru drugiego). 

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Powyższy regulamin stanowi załącznik do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania ZK 

2. Tekst regulaminu po zmianach przyjęto do realizacji  uchwałą RP z dnia 

27.02.2014 roku 

 

 


