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Załączniki do uchwały
Rady Pedagogicznej
z dnia 23 czerwca 2014 r.
poz. 28/2013/2014

Załącznik nr 1
SKALA OCEN BIEŻĄCYCH I KLASYFIKACYJNYCH

Pełna nazwa stopnia

Stosowane skróty

Symbol cyfrowy

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst

1
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Uchwała z dnia 23 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 2
1. SPOSÓB OBLICZANIA ŚREDNIEJ WAŻONEJ

Składowe
oceny

Praca zespołowa,
współudział
w prowadzeniu
lekcji

Samodzieln
a praca
ucznia,
zeszyt

Odpowiedź: teoria,
dwiczenia

Prace semestralne,
sprawdziany

Prace
klasowe

Ilośd punktów

1 pkt.

2 pkt.

3 pkt.

4 pkt.

5 pkt.

Ocena

4

4

2; 3

3; 5

4

śr.waż. 

(4  1)  (2  4)  (2  3)  3  4  (3  5)  (5  4)
(1 1)  (1 2)  (2  3)  (2  4)  (1 5)



79
22

 3,59

2. WARTOŚCI PUNKTOWE OCEN PRZYJĘTE PRZEZ ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE
I.

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

1. Jeżeli ocena roczna/półroczna jest z plusem lub minusem, to ich wartośd określa się następująco:
1) (+) przy plusie dodaje się
0,5 pkt,
2) (-) przy minusie odejmuje się 0,25 pkt.
2. Ocena półroczna/roczna składa się ze:
1) składowych oceny:
a. prace klasowe (5 pkt)
b. prace śródroczne, sprawdziany (4 pkt),
c. odpowiedzi ustne: teoria, dwiczenia (3 pkt)
d. samodzielna praca ucznia, prowadzenie zeszytu (2pkt)
e. praca zespołowa, współudział w prowadzeniu lekcji (1 pkt);
2) wartości oceny:
a. celujący
powyżej 5,75 do 6,00
b. bardzo dobry
powyżej 4,75 do 5,75
c. dobry
powyżej 3,75 do 4,75
d. dostateczny
powyżej 2,75 do 3,75
e. dopuszczający
powyżej 1,75 do 2,75
f. niedostateczny
od 0 do 1,75;
3) ocenę półroczną i roczną można podwyższyd, poprzez przemnożenie średniej ważonej przez:
a. 1,2 pkt - za systematycznośd, postęp w nauce, zaangażowanie i wkład pracy ucznia,
a. 1,3 pkt - za udział w konkursach przedmiotowych;
4) o podwyższeniu oceny poprzez przemnożenie, decyduje nauczyciel uczący danego przedmiotu.
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