
 
 

Przedmiotowy system oceniania  

z podstaw teorii sportu w ZS CKP w Sochaczewie 

 

 Liceum Ogólnokształcące 

 

PSO został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty i publikacje:  

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. poz. 843 z 2015 r.) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977) 

4. Wewnątrzszkolne zasady oceniania zawarte w Statucie ZS CKP w Sochaczewie 

 

Ocenianie stanowi ważny element procesu uczenia się. Nie jest, zatem celem samym  

w sobie, lecz powinno wspierać cele kształcenia. Nowe cele zawarte w podstawach 

programowych, skłaniają do poszukiwania nowych procedur i narzędzi do oceniania. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku  

do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny. 

 

I. Ogólne zasady oceniania 

1. Uczeń ma prawo znać zasady oceniania jego pracy oraz wymagania programowe. 

2. Wymagania programowe zawarte są w planach wynikowych. 

3. Zasady oceniania znajdują się w PSO. 

4. Ocenia się wiadomości, umiejętności i aktywność. 

5. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe, ocenę semestralną i roczną. 

6. Oceny są jawne dla uczniów i ich prawnych opiekunów. 

7. Każde ćwiczenie/zadanie rozpoczęte na lekcji uczeń ma obowiązek dokończyć  

w domu (nauczyciel nie musi mu o tym przypominać). 



 
 

8. Sprawdziany/testy są obowiązkowe i są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i 

są odnotowane w dzienniku lekcyjnym danej klasy z kolejnym numerem (1, 2, itd.). 

Sprawdzoną i ocenioną pracę klasową uczeń otrzymuje do wglądu najpóźniej po 

upływie dwóch tygodni od daty pisania pracy. W sytuacjach losowych termin oddania 

prac może być wydłużony. Prace pisemne przechowywane są w szkole do końca 

danego roku szkolnego do wglądu rodziców, nadzoru pedagogicznego. 

9. Niesamodzielna praca podczas sprawdzianu/testu jest równoznaczna z oceną 

niedostateczną i nie podlega poprawie. 

10. Kartkówki mogą być zapowiedziane lub nie i mogą obejmować treści trzech ostatnich 

lekcji. 

11. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych (choroba, pobyt w szpitalu, itp.) nie był obecny  

na sprawdzianie, musi go napisać w terminie ustalonym z nauczycielem, nie dłuższym 

jednak niż 2 tygodnie od momentu pisania sprawdzianu przez całą klasę. Jeżeli 

nieobecność ucznia trwała tydzień i dłużej, termin jest ustalany indywidualnie. 

12. Obowiązkiem ucznia jest zgłosić się do nauczyciela z prośbą o wyznaczenie terminu 

pisania pracy. Jeżeli uczeń sam nie zgłosi się do nauczyciela z prośbą o wyznaczenie 

terminu lub nie pojawi się w wyznaczonym terminie, nauczyciel stawia ocenę 

niedostateczną bez możliwości poprawy. 

13. Praca poprawkowa jest dobrowolna. Uczeń ma prawo poprawiać oceny i robi to tylko 

jeden raz. 

14. Oceny z kartkówek, odpowiedzi i prac domowych nie podlegają poprawie. 

15. W przypadku ucieczki ze sprawdzianu/testu, zapowiedzianej kartkówki lub 

odpytywania, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 

16. Uczeń ma prawo nie przygotować się do zajęć raz w ciągu jednego półrocza. 

Niewykorzystane zgłoszenie nieprzygotowania nie przechodzi na drugie półrocze. 

17. Powodem zgłoszenia nieprzygotowania mogą być: 

a. brak pisemnej pracy domowej lub jej części; 

b. nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej; 

c. zeszytu przedmiotowego; 

18. W przypadku zgłoszenia nieprzygotowania uczeń nie pisze niezapowiedzianej 

kartkówki i nie odpowiada z trzech ostatnich lekcji. Nauczyciel ma prawo sprawdzić 

wiadomości ucznia z tego samego materiału (co nie oznacza, dać te same zadania) na 

kolejnej lub kilku kolejnych lekcjach. Nieprzygotowanie nie obejmuje natomiast 

zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów/testów, lekcji powtórzeniowych. 



 
 

19. Uczeń jest zobowiązany do posiadania na lekcji zeszytu (chyba, że nauczyciel zaleci 

inaczej). Brak jednej w wyżej wymienionych rzeczy równoznaczne jest z 

nieprzygotowaniem się do lekcji. 

20. Uczeń ma obowiązek odrabiania prac domowych. Za niewykonanie pracy, lub pracę 

niesamodzielną uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

21. Nauczyciel ma prawo podsumować pracę na lekcji (lub jej brak) oceniając jedną osobę 

lub grupę osób.  

22. Za prace dodatkowe uczeń może otrzymać „+” lub ocenę w zależności od stopnia 

trudności (5 „+” = „bdb”). 

23. Praca/pomoc na terenie szkoły, reprezentowanie jej poza murami budynku nie zwalnia 

ucznia z bycia przygotowanym na każde zajęcia. 

24. Uczeń, który opuścił 50 % zajęć z przedmiotu, zdaje egzamin klasyfikacyjny na 

zasadach określonych w Statucie. 

25. Uczeń ma obowiązek posiadać w zeszycie przedmiotowym wszystkie tematy lekcji 

oraz uzupełnić zeszyt w przeciągu 1 tygodnia od dnia nieobecności. 

26. Uczeń ma obowiązek odrobić zadane prace domowe. Wszelkie niejasności uczeń ma 

obowiązek zgłosić nauczycielowi na lekcji, na której zapoznał się z treścią pracy 

domowej. 

27. Uczeń ma obowiązek być przygotowany na daną lekcję z trzech ostatnich tematów, 

chyba że nauczyciel zaleci inaczej. 

28. Uczeń, który uchyla się od oceniania może być nieklasyfikowany. 

29. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena niedostateczna może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

II. Obszary sprawdzania i oceniania 

1. Systematycznej, planowej kontroli i ocenie podlegają wszystkie formy aktywności 

uczniów:  

- wiadomości i umiejętności określone w planie wynikowym; 

- wypowiedzi ustne (wyrażanie opinii, formułowanie wniosków); 

- czynności polecone przez nauczyciela;  

- wytwory pracy – albumy tematyczne,  schematy, wykresy, plany itp.;  

- odpowiedzi, rozwiązywanie krzyżówek, kartkówki;  

- sprawdziany, testy;  

- prace domowe (pisemne i ustne); 



 
 

- aktywność na zajęciach (uczestnictwo w ćwiczeniach, dyskusji – poprawność 

działania, logika argumentacji, oryginalność i przydatność proponowanych rozwiązań);  

- aktywność własna w zdobywaniu wiedzy; 

- wkład pracy; 

- zachowanie w trakcie zajęć – obserwacja uczestnicząca (głównie w sferze postaw); 

- systematyczność i pilność; 

- postawa obywatelska; 

- praca w grupach; 

- przygotowanie do lekcji; 

- aktywność pozalekcyjna. 

2. Za odpowiedź wyczerpującą pod względem faktograficznym, swobodne operowanie 

faktami, dostrzeganie analogii oraz wyciąganie wniosków, a także porównywanie ich  

i popieranie przykładami uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

3. Za samodzielne przedstawienie większości wymaganych treści, poprawnie pod względem 

merytorycznym, jednak bez wyczerpania zagadnienia i z dopuszczalnymi nielicznymi 

drugorzędnymi błędami – ocena dobra. 

4. Za znajomość ważniejszych faktów i ich interpretację z niewielkim ukierunkowaniem ze 

strony nauczyciela (w odpowiedzi ucznia dopuszczalne są nieliczne błędy rzeczowe) – 

ocena dostateczna. 

5. Za odpowiedź z zakresu wiedzy niezbędnej z punktu widzenia realizacji celów przedmiotu 

i dalszego kształcenia udzieloną przy wsparciu nauczyciela (uczeń może popełnić błędy 

merytoryczne i językowe) – ocena dopuszczająca. 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę 

dopuszczającą. 

 

III. Kryteria wymagań na poszczególne oceny 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

 posiada wiadomości wykraczające poza program nauczania, 

 rozwija własne zainteresowania, 

 jest bardzo aktywny na lekcjach, 

 wykonuje szereg zadań dodatkowych z własnej inicjatywy, 

 jest żywo zainteresowany tym, co dzieje się w sporcie w Polsce i na świecie, 



 
 

 umiejętnie formułuje argumenty, wypowiada się bardzo poprawnym językiem, 

 potrafi doskonale zaplanować i zorganizować pracę swoją i innych. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności programowe, 

 zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach, 

 wykazuje się samodzielnością w zdobywaniu wiedzy z różnych źródeł, 

 bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

 uzasadnia własne poglądy i stanowiska, 

 dokonuje samodzielnej oceny wydarzeń i zjawisk, 

 dostrzega związki przyczynowo- skutkowe, 

 potrafi łączyć wiedzę z różnych przedmiotów, 

 bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze i zapobiegające urazom i kontuzjom, 

koryguje błędy kolegów, 

 odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze, 

 zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie, 

 sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań  

z zakresu podstaw teorii sportu, 

 umie pokierować grupą rówieśników. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanuje w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania, 

 wykonuje zaplanowane działania, rozwiązuje proste zadanie lub problem, 

 chętnie pracuje w grupie, 

 jest aktywny na zajęciach, 

 umiejętnie wykorzystuje zdobyte informacje, 

 umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne, 

 porównuje zachowania pozytywne i negatywne oraz ich wpływ na postawę ludzi, 

 prezentuje różne sposoby rozwiązywania konfliktów, 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanuje w podstawowym zakresie wiadomości określone programem nauczania, 

 stosuje wiadomości do realizacji zadań z pomocą nauczyciela, 

 omawia proste problemy z pomocą nauczyciela, 



 
 

 jest aktywny na lekcjach sporadycznie, 

 jego wiedza jest fragmentaryczna, 

 ma problemy z samodzielnym sformułowaniem i uzasadnieniem swoich wypowiedzi, 

 udziela odpowiedzi na proste pytania nauczyciela. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania,  

ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

 nie potrafi sformułować jasnej wypowiedzi na tematy poruszane na lekcjach, 

 jego postawa na lekcjach jest bierna, ale wykazuje chęć współpracy. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanuje tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego 

kształcenia, 

 pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć na zadany temat , 

 nie potrafi wykonać prostego polecenia, 

 wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki, 

 nie interesuje się przedmiotem i nie wykazuje chęci poprawy. 

 

 

Na lekcjach oceny ustala się w stopniach wg następującej skali: 

 

Procent, maksymalna ilość punktów Ocena 

0 – 39 % niedostateczny 

40 – 59 % dopuszczający 

60 – 79 % dostateczny 

80 – 94 % dobry 

                       95 – 100% bardzo dobry 

100% + zadanie dodatkowe        celujący 

 

IV. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zawarte są w wewnątrzszkolnych zadach oceniania.  

 



 
 

V.  Dostosowanie wymagań   

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, a także niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej oraz niepublicznej poradni specjalistycznej dostosować 

wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych półrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania  

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

 

 

Opracowała: Iwona Pakulska 


