
Przedmiotowy system oceniania z wf dla klas IV - VIII.  
Ocenę końcową (okresową) otrzymuje się według poniżej zamieszczonej tabeli. 
Ocena roczna zostaje wystawiona według następującej tabeli: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozkład procentowy poszczególnych działów w części lekcyjnej:  
1. Postęp    25%  11p 
2. Aktywność    25%  11p 
3. Frekwencja    25%  11p 
4. Umiejętności i wiadomości          25%  11p 
Razem      100%  44p 
5. Aktywność ponad programowa  25%  11p 
 
Ocena okresowa, skala ocen. 
Ocena za lekcje  Zebrane na lekcji 

punkty 
Ocena  
jednostkowa 

Wartość punktowa 
oceny 

6 45> 6 11 
5+ 40-44 5+ 10 
5 33-39 5 9 
4+ 26-32 4+ 8 
4 20-25 4 7 
3+ 15-19 3+ 6 
3 10-14 3 5 
2+ 5-9 2+ 4 
2 3-4 2 3 
1+ 1-2 1+ 2 
1 Brak pkt. 1 1 
1. Postęp 
Ocenie za postęp ( rozwój motoryczny ), podlegają następujące cechy motoryczne:  
1. Szybkość – zwinność bieg 10 razy 10m. 
2. Wytrzymałość - test Coopera. 
3. Moc - skok w dal z miejsca. 
4. Siła – siła mięśni brzucha ilość powtórzeń wciągu 1minuty. 
Test sprawności jest wykonywany trzy razy w roku dla klas czwartych. 
Na początku roku test bazowy, pozostałe na koniec każdego semestru. 
W pozostałych klasach test jest wykonywany dwukrotnie, na końcu każdego semestru. 
W każdym z testów można uzyskać od 1p do 11p. 
11p poprawa wszystkich prób 
10p poprawa trzech prób jedna bez zmian 
9p poprawa dwóch prób dwie bez zmian 
8p poprawa jednej próby trzy bez zmian 
7p poprawa w trzech próbach pogorszenie w jednej 
6p poprawa w dwóch próbach pogorszenie w dwóch innych lub utrzymanie wyników 
5p poprawa w jednej próbie i pogorszenie w jednej próbie pozostałe bez zmian 
4p obniżenie wyników w jednej próbie pozostałe bez zmian 
3p obniżenie wyników w dwóch próbach pozostałe bez zmian 
2p obniżenie wyników w trzech próbach jedna bez zmian 
1p obniżenie wyników we wszystkich próbach 
2. Aktywność 
Uczeń uzyskuje w trakcie semestru punkty za aktywność. 
Dodatnie: Aktywność, zaangażowanie, zdyscyplinowanie, inwencję twórczą, i stosowanie zabiegów higienicznych. 
Ujemne: Niechętny, nie aktyny, negatywny stosunek do zajęć. Brak zdyscyplinowania, nie stosowanie zabiegów higienicznych, 
niekulturalne zachowanie. 
Suma punktów dodatnich i ujemnych wyznacza wartość punktową oceny semestralnej za aktywność.  
 

Iokres   IIokres → 
↓       

1 2 3 4 5 6 

1 1 2 2 3 3 4 

2 1 2 3 3 3 4 

3 1 2 3 4 4 4 

4 2 3 3 4 5 5 

5 3 3 4 4 5 6 

6 3 4 4 5 5 6 



3. Umiejętności i wiadomości 
Uczeń może uzyskać w semestrze maksymalnie 11p za dział umiejętności i wiadomości.  
Punkty za umiejętności uczeń otrzymuje w trakcie zaliczeń testów sprawności uzgodnionych na początku semestru                
z nauczycielem. Punkty za wiadomości uczeń otrzymuje w wyniku przeprowadzonego testu z zakresu ustalonego wraz                                    
z nauczycielem. 
4. Frekwencja 
Uczeń może otrzymać w semestrze od 1p do 11p za frekwencję. 
11p obecności na wszystkich zajęciach 
10p nieobecność na jednej godzinie lekcyjnej 
9p  nieobecność na dwóch godzinach lekcyjnych 
8p  nieobecność na trzech godzinach lekcyjnych 
7p  nieobecność na czterech godzinach lekcyjnych 
6p nieobecność na pięciu godzinach lekcyjnych 
5p  nieobecność na sześciu godzinach lekcyjnych 
4p  nieobecność na siedmiu godzinach lekcyjnych 
3p nieobecność na ośmiu godzinach lekcyjnych 
2p nieobecność na dziewięciu godzinach lekcyjnych 
1p nieobecność na dziesięciu godzinach lekcyjnych 
0p nieobecność na jedenastu i więcej godzinach lekcyjnych 
Dwa spóźnienia traktowane są jak jedna nieobecność na lekcji. 
Uczeń niećwiczący na lekcji niemający usprawiedliwienia liczony jest jako nieobecny na lekcji. 
Nieobecność na lekcji nie jest liczona, jeśli; 
- Uczeń uczestniczy w innych zajęciach organizowanych przez szkołę 
- W przypadku losowym tj. Zwolnienie lekarskie lub zwolnienie od rodziców ( dostarczone w ciągu 7 dni od dnia 

nieobecności). 
Aby otrzymać punkty premiowe za frekwencję uczeń musi odbyć aktywnie co najmniej 50% zajęć lekcyjnych. 
5. Aktywność ponad programowa 
Uczeń może uzyskać od 1p do 11p za aktywność ponadprogramową. 
Obejmuje ona; 
- Udział w zawodach międzyszkolnych      
- Udział w zawodach wewnątrz szkolnych     
- Udział w zajęciach SKS      
- Pomoc w organizacji imprez sportowych    
- Działalność na rzecz sportu szkolnego      
- Aktualny rekord szkoły       
 

 


