
Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego  

w II LO w Giżycku na rok szkolny 2016/2017. 

1. Każdy uczeń podlega ocenie z wychowania fizycznego za wyjątkiem osób zwolnionych 

przez Dyrektora szkoły, na podstawie odpowiednich dokumentów. 

2. Uczeń co dwa miesiące oceniany jest z aktywności na zajęciach, na zasadzie otrzymywania 

tzw. „plusów” i „minusów”. Plusy osiąga uczeń za przejawy aktywności na zajęciach 

wychowania fizycznego, minusy za brak aktywności na lekcji, niećwiczenie, 

nieusprawiedliwione niećwiczenie, brak stroju. Aktywność w skali średniej ważonej oceniana 

jest na poziomie 3. 

3. Raz w semestrze uczeń otrzyma ocenę za sprawdzian ze: skoku w dal z miejsca, podciąganie 

na drążku (chłopcy), zwisu na drążku (dziewczęta), gibkości (skłon w przód), biegu 

wahadłowego 4x10m. oraz wykonanie tzw. „brzuszków” przy drabince. Każdy element będzie 

oceniany oddzielnie na podstawie uzyskanych punktów według tabel Międzynarodowego 

Testu Sprawności, które uwzględniają wiek i płeć ocenianych. Maksymalna ilość punktów 

którą można zdobyć z każdego elementu oddzielnie to 100pkt. 

60 pkt. – ocena celująca 

50 pkt. – ocena bardzo dobra 

40 pkt.- ocena dobra 

30 pkt.- ocena dostateczna 

Podejście do zaliczenia – ocena dopuszczająca 

Brak zaliczenia – ocena niedostateczna 

Waga oceny tych pięciu zaliczeń na poziomie 1. 

4. Sprawdziany umiejętności: Obowiązkowo w każdym semestrze uczeń oceniany jest 

z siatkówki i koszykówki (dwa wybrane elementy przez prowadzącego zajęcia), za każde 

zaliczenie uczeń otrzymuje ocenę w skali 1-6. Pozostałe dyscypliny sportowe (gimnastyka, 

lekka atletyka), nauczyciel prowadzący ocenia według własnego uznania. 

Waga oceny sprawdzianów na poziomie 2. 

Poprawy wszystkich sprawdzianów, które się odbędą nauczyciel przeprowadzi w zależności 

od czasu jakim dysponuje na lekcjach. 

5. Za każde reprezentowanie szkoły uczeń otrzymuje ocenę celującą.  

Waga oceny na poziomie 2. 

 Jeżeli zawody dotyczą półfinałów i finałów województwa waga oceny na poziomie 3. 

6. Dodatkowa ocena za 100% ćwiczeń na zajęciach  celująca, jedna nieobecność lub 

niećwiczenie usprawiedliwione ocena bardzo dobra, dwa niećwiczenia lub dwie nieobecności 



usprawiedliwione ocena dobra (uczeń ma prawo zrezygnować z wystawienia tej oceny). 

Waga oceny na poziomie 3. Ocena wystawiana będzie dwa razy w semestrze razem 

z aktywnością. 

Wykorzystując dane z dziennika elektronicznego nauczyciel prowadzący, co dwa miesiące, 

rozlicza ucznia z godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych. 

Jedna godzina nieobecności nieusprawiedliwionej – ocena dostateczna 

Dwie godzina nieobecności nieusprawiedliwionej – ocena dopuszczająca 

Trzy godzina nieobecności nieusprawiedliwionej – ocena niedostateczna 

Waga oceny na poziomie 3. 

7. Za każde inne przejawy aktywności uczeń może otrzymać ocenę celującą lub bardzo dobrą. 

Waga oceny na poziomie 1. 

8. O ostatecznej ocenie semestralnej i końcowo rocznej decyduje nauczyciel przedmiotu, 

posługując się średnią ważoną z przedmiotu wychowanie fizyczne w dzienniku 

elektronicznym. 

 

Opracowali nauczyciele wychowania fizycznego: 

Adam Ingielewicz, Edward Maksym, Dorota Skrzypek. 


