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Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego 
w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie 

2019 
 

 

I. Ocenianie umiejętności, wiadomości, uczestnictwa w zajęciach wychowania 
fizycznego 

1. Celem sprawdzania, analizowania i oceniania uczniów jest: 
- bieżące obserwowanie postępów, 
- pobudzanie rozwoju fizycznego, umysłowego, uzdolnień i zainteresowań, 
- uzupełnianie braków w umiejętnościach, 
- wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny, 
- okresowe i roczne podsumowanie uczestnictwa w wychowaniu fizycznym, 
- podsumowanie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej. 

2. Ocena poziomu umiejętności ,wiedzy ucznia i frekwencji na lekcjach dokonywana jest 
systematycznie i obiektywnie. 

3. Oceny są jawne dla uczniów oraz ich rodziców. 
4. Oceny  z wychowania fizycznego ustala nauczyciel na podstawie kryteriów ogólnych oraz 

szczegółowych zawartych w PSO. 
5. W wychowaniu fizycznym zasadniczym kryterium oceny jest wysiłek ucznia wkładany 

w wywiązywanie się  z obowiązków i systematyczność udziału ucznia w zajęciach. 
6. Zachowanie się ucznia na zajęciach wychowania fizycznego ma wpływ na ocenę. 

 

II. Kryteria ogólne  

1. Uczeń otrzymuje ocenę na podstawie frekwencji, bieżących obserwacji i postępów, 
sprawdzianów i testów, zaangażowania i zachowania w trakcie zajęć edukacyjnych oraz 
zawodów sportowych. 

2. Reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych i konkursach ma wpływ na ocenę 
końcową. 

3. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych ma wpływ na ocenę 
końcową. 

4. Ocena semestralna i końcowo roczna jest średnią ocen  cząstkowych wystawionych za 
każdy miesiąc aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 
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III. Kryteria szczegółowe oceny końcowej 

1. Uczeń jest oceniany  po zakończeniu każdego miesiąca pracy. 
2. Progi procentowe na poszczególne oceny: 

· dopuszczający         30% 
· + dopuszczający      35-44% 
· - dostateczny           45-49% 
· dostateczny              50% 
· + dostateczny          55-64% 
· - dobry                       65-69% 
· dobry                         70% 
· + dobry                      75- 84% 
· - bardzo dobry         85-89% 
· bardzo dobry            90% 
· + bardzo dobry        95-104% 
· - celujący                   105- 109% 
· celujący                     110% 

 
3. Procenty na poszczególne oceny są sumą ilości  aktywnego uczestnictwa w lekcjach 

wychowania fizycznego w danym miesiącu i oceny za sprawdzian umiejętności, 
wiadomości lub zdolności motorycznych. 

Jeżeli np. w danym miesiącu odbyło się 12 lekcji WF i uczeń uczestniczył w 6 zajęciach to jego 
frekwencja wynosi 50% . 

Jeżeli frekwencja ucznia wynosi poniżej 30% w danym miesiącu, uczeń otrzymuje wpis 
nieobecny (w skrócie nb). 

W razie nieobecności podczas sprawdzianu sprawnościowego, uczeń ma możliwość poprawić 
ten sprawdzian do 30 dni. 

Do frekwencji 50% dolicza się ocenę za przeprowadzony sprawdzian, która jest przeliczona 
na procenty. 

Ocena : 

· celujący             20% 
· bardzo dobry   15% 
· dobry                  10% 
· dostateczny         8% 
· dopuszczający     5%  
· niedostateczny   2% 
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Uczeń mający frekwencję 50% i otrzymujący za sprawdzian ocenę celujący czyli dodatkowe 
20% po zsumowaniu  ma 70% czyli ocenę dobry za dany miesiąc kalendarzowy. 

 

4. Uczeń może otrzymać dodatkowe punkty procentowe za:  

Udział   w zawodach  szkolnych 

· zawody między klasowe     10% 
· zawody powiatowe              20% 
· zawody rejonowe                 30% 
· zawody wojewódzkie           40% 

- aktywność i wyjątkowe zaangażowanie     max 20% 

- systematyczne uczestnictwo  w zajęciach  SKS – podwyższenie oceny o 1 stopień 

 

Średnie  z ocen cząstkowych na poszczególne oceny semestralne 

Ndst  1.0 – 1.74 
Dop   1.75 – 2.74 
Dst              2.75- 3.74 
Db               3.75  - 4.74 
Bdb             4,75  - 5.74 
Cel               5.75- 6.0 


