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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

System oceniania przedmiotowego w klasach IV – VI 
(z uwzględnieniem wagi) 

 
         Przy konstruowaniu systemu oceniania uwzględniono zasady pomiaru dydaktycznego 
za pomocą którego mierzymy osiągnięcia szkolne ucznia. Treści nauczania zawierają wiedzę                 
i umiejętności, których opanowania oczekujemy od ucznia. Analizując treści nauczania nauczyciele 
dokonują ich klasyfikacji – określają kategorie celów nauczania i poziom wymagań:  

Taksonomia (kategoria) celów nauczania 

Poziom Kategoria 

I. Wiadomości A.   Zapamiętanie wiadomości 

B.    Zrozumienie wiadomości 

II. Umiejętności C.   Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych 

D.   Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych 

  

Zasady obowiązujące przy wystawianiu ocen cząstkowych 

100%  ocena celująca 6 

97% - 99%  ocena bardzo dobra plus  5+ 

90% - 96%  ocena bardzo dobra 5 

87% - 89%  ocena bardzo dobra minus   5- 

82% - 86%  ocena dobra plus 4+ 

73% - 81%  ocena dobra  4 

68% - 72%  ocena dobra minus 4- 

62% - 67%  ocena dostateczna plus 3+ 

50% - 61%  ocena dostateczna  3 

47% - 49%  ocena dostateczna minus  3- 

40% - 46%  ocena dopuszczająca plus 2+ 

31% - 39%  ocena dopuszczająca 2 

30% i poniżej  ocena niedostateczna 1 
 

 
Ocena cząstkowa celująca przewidziana jest dla prac klasowych i testów trwających 
przynajmniej jedną godzinę lekcyjną oraz sprawdzianów trwających od 20 do 30 minut jeśli 
materiał wykracza poza treści wymagane do uzyskania oceny bardzo dobrej.  
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Oceny cząstkowe są podawane z plusami i minusami, a oceny końcowe są podawane                 
w pełnych jednostkach. 
Przy wystawianiu oceny kończącej pierwszy semestr i na zakończenie roku szkolnego 
uwzględnia się zasadę ważenia ocen. 
 
Poszczególnym formom sprawdzania wiedzy i umiejętności przypisuje się  
następujące wagi:                                                         
Lp. Forma pracy ucznia podlegająca ocenie Waga 
1 Prace klasowe i testy trwające przynajmniej 1 godzinę lekcyjną 4 
2 Sprawdziany trwające od 20 do 30 minut 3 
3 Kartkówki do 10 minut 2 
4 Zadania domowe 1 
5 Praca i aktywność ucznia na lekcji 1 
6 Wypowiedź ustna 2 
7 Referat, pokaz, prezentacja itp. 1 
8 Zeszyt przedmiotowy 1 

 Uwaga:  

W przypadku  plastyki, muzyki, zajęć technicznych i wychowania fizycznego, biorąc pod uwagę 
specyfikę tych przedmiotów, wszystkie działania (odpowiedzi, praca na lekcji, zaangażowanie ucznia, 
prace plastyczne, działania muzyczne i sprawności fizyczne) otrzymują  wagę 1.  

Nauczyciel może wyznaczyć dodatkowe kryterium dla określonej pracy, ale wcześniej powiadamia o tym 
uczniów. 

Wzór:  

 

Zależność oceny klasyfikacyjnej od średniej ważonej prezentuje następująca tabela: 

S s < 1,6 1,6 ≤ s < 2,6 2,6 ≤ s < 3,6 3,6 ≤ s < 4,6 4,6 ≤ s < 5,6 S ≥ 5,6 

Ocena 1 2 3 4 5 6 

 


