
PSO Wychowanie fizyczne, kl. 1-8 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 10 STO 
 
Osiągnięcia ucznia w klasach 4-8 obejmują treści z zakresu: 
• edukacji zdrowotnej, 
• rozwoju, sprawność i aktywności fizycznej,  
• bezpieczeństwo w aktywności fizycznej,  
• edukacja zdrowotna oraz kompetencje społeczne ucznia. 
Uczniowie są oceniani metodą punktową opracowaną przez nauczycieli wychowania fizycznego. Oceny ze 
sprawdzianów i testów przeliczane są na punkty. Suma punktów zdobytych w jednym semestrze określa ocenę 
semestralną. W każdym semestrze punkty zdobywane są od początku. Uczeń na początku każdego semestru otrzymuje 
100 pkt 
 
Oceny ze sprawdzianów i testów sprawności fizycznej przeliczanej na punkty: 

30 pkt 6 29 pkt 6- 
28 pkt 5+ 27 pkt 5 
26 pkt 5- 25 pkt 4+ 
23 pkt 4 21 pkt 4- 

20 pkt 3+ 18 pkt 3 
15 pkt 3- 14 pkt 2+ 
12 pkt 2 9 pkt 2- 
8 pkt 1+ 0-7 pkt 1 

 
Uczeń powinien zdobyć tyle punktów na ocenę semestralną i końcoworoczną: 
289-300 pkt  6 /celujący/ 
259-288 pkt  5/bardzo dobry/ 
211-258 pkt  4/dobry/ 
150-210 pkt  3/dostateczny/ 
91-149 pkt  2/dopuszczający/ 
0-90 pkt  1/niedostateczny/ 
 
Zasady zdobywania dodatkowych punktów: 
• pomoc przy organizacji i sędziowaniu zawodów sportowych 30 pkt 
• reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych 30 pkt 
• zaangażowanie podczas lekcji WF 10 pkt 
• inicjatywa własna na lekcji WF 25-30 pkt 
 
Zasady straty dodatkowych punktów: 
• nieuzasadnione odmówienie wykonania zaliczenia /ocena niedostateczna/ -10 pkt 
• brak stroju lub obuwia sportowego na zajęciach -10 pkt 
• niewłaściwe zachowanie w czasie lekcji wychowania fizycznego wpływające na tok lekcjny, -30 pkt: 
• -umyślne niszczenie sprzętu sportowego, 
• -nieprzestrzeganie zasady FAIR PLAY, 
• ucieczka z lekcji WF -30 pkt oraz obniżenie oceny z zachowania 
• brak zaangażowania na lekcji WF -10 pkt 

 
Wytyczne do systemu punktowego oceniania z wychowania fizycznego: 
• trzykrotny brak stroju równoznaczny jest z oceną niedostateczną oraz -10 pkt, kolejny brak stroju skutkuje od razu 

oceną niedostateczną i punktami ujemnymi, 
• otrzymanie trzech minusów za brak zaangażowania jest równoznaczne z oceną niedostateczną, 
• otrzymanie trzech plusów za zaangażowanie równoznaczne jest z oceną celującą, 
• dwukrotne otrzymanie -30 pkt równoznaczne jest z oceną niedostateczną. 
•  
Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
jest: uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów, testów oraz uzyskanie w ciągu roku ze sprawdzianów 
co najmniej 50% ocen wyższych od oceny przewidywanej. 


