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Formy zajęć ruchowych, punktacja 

 

Wychowanie fizyczne (3 godziny tygodniowo, zajęcia obowiązkowe). 

Ocenie podlegają: motoryczność, umiejętności, wiadomości, aktywność.  

W roku szkolnym uczniowie są oceniani przynajmniej raz w każdej z czterech dziedzin. 

Oceny cząstkowe są wyrażane w punktach w skali 1-100. Ocena aktywności polega na 

oszacowaniu zaangażowania w wykonywanie ćwiczeń na każdych zajęciach (uczniowie 

otrzymują punkty za sumienne wykonywanie ćwiczeń, zwycięstwa w krótkich lekcyjnych 

turniejach w różnych dyscyplinach a za niestaranne wykonanie ćwiczeń tracą punkty). 

W każdym semestrze uczeń może zdobyć w tej kategorii maksymalnie100 punktów. Drugim 

elementem oceny aktywności jest tzw. mnożnik, który wynika z frekwencji na zajęciach 

(czynny udział). 

 

Szkolne Koło Sportowe  

Uczestnicy tych zajęć otrzymują punkty za frekwencję wg następującej skali: 

100% obecności               100 pkt. 

2 godz. opuszczone            90 pkt. 

4 godz. opuszczone            80 pkt. 

6 godz. opuszczonych        70 pkt. 

8 godz. opuszczonych        60 pkt. 

10 godz. opuszczonych      50 pkt. 

12 godz. opuszczonych      40 pkt. 

powyżej 12 godz. opuszczonych  0 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punktacja dotyczy zajęć prowadzonych 

2 godziny tygodniowo przez cały semestr. 

W przypadku mniejszej liczby zajęć lub 

krótszego okresu trwania punktacja jest 

proporcjonalnie niższa. 

Turnieje międzyszkolne  

udział   50 punktów 

1 m-ce   +30 pkt. 

2 m-ce   +20 pkt. 

3 m-ce   +10 pkt. 

Rajdy turystyczne 

 

trasa jednodniowa    50 pkt. 

trasa dwudniowa      70 pkt. 

trasa trzydniowa     100 pkt. 

Turnieje szkolne, Dzień Sportu  

udział             30 pkt. 

1  m-ce   30 pkt. 

2  m-ce   20 pkt. 

3  m-ce   10 pkt. 



 

Frekwencja  

 

Największy wpływ na ocenę semestralną i końcoworoczną ma współczynnik frekwencji, który 

przyjmuje wartości od 0,5 do 1,5. Maksymalny współczynnik otrzymują uczniowie, którzy 

czynnie uczestniczą we wszystkich zajęciach wychowania fizycznego. Nieobecności 

nieusprawiedliwione oraz nieprzygotowanie do zajęć (brak stroju) powodują jego obniżenie 

wg. następującej skali: 

 

 

Współczynnik frekwencji 

 

Nieobecności nieusprawiedliwione/ 
nieprzygotowanie do zajęć (brak stroju) 

Mnożnik 

0 - 1 godz. 1,5 
2 godz. 1,4 
3 godz. 1,3 
4 godz. 1,2 
5 godz. 1,1 
6 godz. 1,0 
7 godz. 0,9 
8 godz. 0,8 
9 godz. 0,7 
10 godz. 0,6 
11 godz. 0,5 
 

  

Każdy uczeń ma również możliwość podniesienia oceny za czynny udział w zajęciach 

wg następującej skali:  

 

100% obecności na zajęciach WF    100 pkt. 

 1 godz. zajęć WF opuszczona      90 pkt. 

 2 godz. zajęć WF opuszczone      80 pkt. 

 3 godz. zajęć WF opuszczone      70 pkt. 

 4 godz. zajęć WF opuszczone      60 pkt. 

 5 godz. zajęć WF opuszczonych      50 pkt. 

 6 godz. zajęć WF opuszczonych      40 pkt. 

 7 godz. zajęć WF opuszczonych      30 pkt. 

 8 godz. zajęć WF opuszczonych      20 pkt. 

 9 godz. zajęć WF opuszczonych      10 pkt. 

 

Uczniowie, którzy nie są obecni na co najmniej 51% zajęć są nieklasyfikowani.  



 

Sposób obliczenia punktów  

 

Do punktów zdobytych we wszystkich formach zajęć ruchowych (WF, SKS, Rajd turystyczny 

itp.) należy dodać punkty zdobyte za czynny udział w zajęciach wychowania fizycznego 

i podzielić przez liczbę ocen zdobytych na zajęciach wychowania fizycznego (test sprawności, 

umiejętności, wiadomości oraz ocena z aktywności). Otrzymany wynik należy pomnożyć przez 

współczynnik frekwencji. 

Otrzymany wynik  w następujący sposób przekłada się na oceny w skali sześciostopniowej: 

 

141 i więcej     celujący 

111 - 140       bardzo dobry 

  81 - 110      dobry 

  56 -  80       dostateczny 

  30 -  55       dopuszczający 

  29 i mniej       niedostateczny 

 

Ocena  końcowa  

    

Ocena na koniec roku zależy od liczby punktów zdobytych w semestrze I i II :                          

            

                                                     

                                                         suma pkt. za sem. I i II 

                                                                           2  

    

Przełożenie na skalę sześciostopniową jak wyżej. 

    

Ocena końcowa może zostać zmieniona jeżeli uczeń miał problemy zdrowotne, które 

uniemożliwiły mu zdobycie lepszej oceny .  

 

Przykład obliczenia oceny: 

      

1. suma punktów zdobytych z zaliczeń na zajęciach WF (6 zaliczeń ) 360 

2. czynny udział w zajęciach WF (3 godziny opuszczone)  70 

3. udział w zajęciach SKS (4 godziny opuszczone)   80 

4. udział w rajdzie turystycznym (trasa jednodniowa) 50  

                                                                                       Razem     560 

5. współczynnik frekwencji                                                1,1 

 

Obliczenie oceny:          560  : 6 (liczba zaliczeń) = 93,3 

                                      93,3 x 1,1 (współczynnik frekwencji) = 102,6  

         wg tabeli przekładamy punkty na ocenę w skali sześciostopniowej: dobry 



Recenzja: 

 


