
REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 
 

Zasady oceniania 
 

I. Oceny z przedmiotów w dzienniku elektronicznym wystawiane są w oparciu o średnią ważoną. Średnia ważona, 
w przeciwieństwie do arytmetycznej, uwzględnia fakt, że nie każda ocena ma taką samą wagę, dlatego jest bardziej 
obiektywna i sprawiedliwa. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i końcoworocznej ze wszystkich 
przedmiotów jest średnia ważona obliczana w następujący sposób:  

 

1. Każdej ocenie śródrocznej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen 
(obowiązuje czterostopniowa wartość wag - od 1 do 4).  

2. Średnią ważoną oblicza się jako iloczyn ocen i ich wag dzielonych przez sumę wag.  
3. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:  

Średnia ważona Ocena śródroczna lub końcoworoczna* 
powyżej 5,50 celujący  
4,76 do 5,49 bardzo dobry  
4,50 do 4,75 dobry + (z szansą na bardzo dobry)  
3,76 do 4,49 dobry  
3,50 do 3,75 dostateczny + (z szansą na dobry)  
2,76 do 3,49 dostateczny  
2,50 do 2,75 dopuszczający + (z szansą na dostateczny)  
1,76 do 2,49 dopuszczający  
1,50 do 1,75 niedostateczny + (z szansą na dopuszczający)  
poniżej 1,49 niedostateczny  

           * ocena roczna nie może być z „+” 
 

4. Ocena śródroczna, obliczana jako średnia ważona ani ocena końcoworoczna, jako średnia ważona z I i II półrocza, 
nie jest wyznacznikiem oceny. Dziennik elektroniczny pełni jedynie funkcję pomocniczą dla nauczyciela. O 
ocenie decyduje nauczyciel.  

II. Formy aktywności i ich wagi. 
 

1. Nauczyciel decyduje o wadze aktywności ucznia na zajęciach (w skali 1-4).  
2. Szczegółowy podział form aktywności oraz ich wag, dostosowany do specyfiki przedmiotu, został opracowany 

przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i znajduje się w PSO. 
3. Każda kolumna ocen opatrzona jest przez nauczyciela kodem, opisem objaśniającym za co stopień został 

wystawiony oraz jego wagą. 
 

III. Oceny bieżące. 
 

1. Jeżeli uczeń opuścił obowiązkową pracę klasową, sprawdzian, test, itp. (nieobecność usprawiedliwiona), to 
powinien napisać ją w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Fakt ten zostaje odnotowany jako „nb” w danej 
kolumnie ocen. Symbol „nb” nie jest oceną, a jedynie informacją dla nauczyciela i rodzica o nieobecności ucznia. 
Po napisaniu przez ucznia zaległej pracy, w miejscu „nb” nauczyciel wpisuje otrzymaną ocenę.  

2. Jeżeli uczeń nie przystąpi do napisania zaległej pracy w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, otrzymuje 
ocenę niedostateczną.  

3. Uczeń za zgodą nauczyciela może poprawiać ocenę z pracy pisemnej (poprawa oceny niedostatecznej jest 
obowiązkowa) w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Ocena z poprawy jest sumowana z oceną uzyskaną 
w pierwszym terminie i dzielona przez 2 - oblicza się średnią arytmetyczną.  

4. Oceny ze sprawdzianów i prac klasowych zapisywane są kolorem czerwonym. 
 

IV. Ocena końcoworoczna. 
 

1. Podstawą do wystawienia oceny końcoworocznej ze wszystkich przedmiotów jest średnia arytmetyczna, 
obliczana na podstawie ocen semestralnych uzyskanych przez ucznia w II półroczu oraz oceny za I półrocze.  

2. Ostateczna decyzja w tej kwestii należy do nauczyciela, który może podwyższyć ocenę. Dopuszcza się 
uwzględnienie indywidualnej pracy ucznia (widocznej poprawy wyników, włożonego wysiłku).  
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Zestawienie wag 
klasy I-III 

 
 
 

Waga 1 
(czarny) 

Waga 2 
(niebieski ) 

Waga 3 
(zielony) 

Waga 4 
(czerwony) 

aktywność, praca 
na lekcji 

 
kartkówki 

sprawdziany 
podsumowujące 

dział 

 
testy semestralne 

zeszyty, ćwiczenia czytanie dyktanda wypracowania 
pisane w klasie 

zadania domowe odpowiedzi 
ustne 

prace plastyczne i 
techniczne złożone i 

konkursowe 
 

praca w grupach recytacja układanie zdań w 
klasie  

przygotowanie do 
lekcji 

prace plastyczne 
i techniczne 

proste 
  

 piosenki 
   

 
  



Zestawienie wag – klasy IV-VIII oraz gimnazjum 
 

Zespół 
przedmiotowy 

Wagi 

1 2 3 4 Uwagi 

WOS 
Historia 

EDB 

Aktywność 
Zadania domowe 
Zeszyt, ćwiczenia 
Nieprzygotowanie do 
lekcji 

Kartkówki, Prasówka 
Zad. dodatkowe, Testy 
diagnozujące 
Samodzielna praca na 
lekcji 
Pierwsza pomoc 

Sprawdziany 
Konkursy szkolne i 
inne 

Konkursy 
kuratoryjne 

 

Technika 
Zajęcia 

artystyczne 

Praca domowa 
Przygotowanie do lekcji 
Aktywność, Zeszyt 
Praca w grupach, Proste 
ćwiczenia 
Odpowiedź ustna z ost. 
lekcji 

Kartkówki, Testy on-line 
Ćwiczenia praktyczne 
Zadania 
Odpowiedź ustna z poj. 
działu 
Prace dodatkowe 

Prace klasowe 
Testy 
Sprawdziany 
Osiągnięcia w 
konkursach i 
zawodach 

  

Przedmioty 
matematyczno-
przyrodnicze 

Praca na lekcji 
Aktywność, Zadanie 
domowe 
Zeszyt ćwiczeń 
Praca dodatkowa 
Nieprzygotowanie do 
lekcji 

Kartkówka 
Odpowiedź ustna 

Sprawdzian 
(matematyka) 

Praca klasowa 
test 

 

Język polski 

Praca na lekcji, 
aktywność 
Zadanie domowe 
Zeszyt, ćwiczenia 
Prace pisemne (krótkie / 
w zespołach) 
Odpowiedź / kartkówka 
z ost. lekcji 

Prace pisemne (dłuższe, 
samodzielne) 
Odpowiedź z 
zagadnienia 
Kartkówka z zagadnienia 
(np. lektura) 
Recytacja 
Prace dodatkowe, 
Referaty 

Sprawdzian (mały – 
zagadnienie) 
 

Sprawdzian (cały 
dział) 
Praca klasowa 

 

Języki obce 

Aktywność 
Zadania domowe 
Praca na lekcji 

Umiejętności (mówienie, 
pisanie, czytanie, 
zadania egzaminacyjne) 
Kartkówki 
Prace dodatkowe 

sprawdzian   

Wychowanie 
fizyczne 

 

Testy sprawnościowe Aktywność na lekcji 
Wiadomości, Zadania 
dodatkowe 

Przygotowanie do 
zajęć 
Zawody gminne 
Umiejętności ruchowe 

Zawody powiatowe, 
wojewódzkie i 
ogólnopolskie 

 

Muzyka 
 

Zadanie domowe 
Praca na lekcji 
Aktywność 
Gra na instrumentach 
perkusyjnych 
niemelodycznych 

Piosenka – wykonanie z 
pamięci 
Odpowiedź ustna 

Referat 
Kartkówka, 
Sprawdzian 
Gra na instrumentach 
melodycznych, pianinie 
w kluczu wiolinowym i 
gitarze rytmicznie 

Referaty z prezentacją 
komp. i quizem 
podsum.; Gra na 
pianinie na dwie ręce w 
kluczu wiolinowym i 
basowym; Gra na 
gitarze klasycznie 

 

Religia 
Praca na lekcji Kartkówka 

Praca domowa 
Odpowiedź ustna 

 Sprawdzian  

 


