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Podstawa prawna 

 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 

czerwca 2015 r. 
    w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,    klasyfikowania i      promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

2. Statut szkoły 

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania 
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Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 

 
§ 7. 

 

 

Przy   ustalaniu  oceny  z wychowania fizycznego, 

techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać 

pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć. 
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aaw liceum, uczeń powinien 

  
 

 

Standardy osiągnięć 
 

 

Po ukończeniu zajęć wychowania fizycznego uczeń powinien 

posiadać wiedzę i umiejętności, które umożliwią: 

1. Dokonanie samooceny możliwości i potrzeb ruchowych na podstawie 

pomiaru podstawowych właściwości somatycznych i fizjologicznych. 

2. Umiejętne stosowanie ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała 

oraz sprawność fizyczną i ruchową. 

3. Organizowanie i aktywne uczestnictwo w indywidualnych i zespołowych 

formach aktywności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. 

4. Stosowanie różnorodnych form relaksacji po pracy umysłowej i fizycznej. 

5. Przyjęcie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. 
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Schemat oceniania 
 
 
 

Ocena 

semestralna 

(roczna) 
 

reprezentowanie szkoły 

osiągnięcia klubowe 
 

 

Poziom 

sprawności 

fizycznej 

 
Postawa 

ucznia 

 

 
 

Frekwencja 

- udział w rozgrywkach   

szkolnych (między 

klasowych) 

- inne działania na rzecz 

kultury fizyczej 
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Narzędziem służącym sprawdzeniu poziomu zdolności jest Karta 
Sprawności Fizycznej Ucznia. 

 

 

Poziom sprawności fizycznej 
 
 

 

- stałe kształtowanie poziomu zdolności koordynacyjno - kondycyjnych 

- systematyczne podnoszenie poziomu umiejętności 

- doskonalenie poziomu wiedzy z zakresu wychowania fizycznego 

- nabywanie umiejętności samousprawniania 

 

 
 Poziom postępu kształtowania zdolności    kondycyjno - koordynacyjnych, których 

wyznacznikiem  jest  poziom  i  postęp  w  rozwoju:  siły,  szybkości,  wytrzymałości,  mocy, 

 

Poziom umiejętności ruchowych - przyswojenie właściwej techniki ruchu oraz dodatkowo 

taktyki w grach. Wyznacznikiem jest stopień i postęp opanowania czynności ruchowych 

zaobserwowanych podczas gry, zadań kontrolno - oceniających, testów umiejętności ruchowych, 

sprawdzianów okresowych i końcowych. 

Wiadomości z zakresu wychowania fizycznego, objawiającymi się znajomością określonej tematyki 

o rozwoju fizycznym, higienie, hartowaniu, rozwoju sprawności fizycznej, technice i taktyce w 

grach, zasadach bezpieczeństwa, regulaminach i przepisach, zasadach czystej gry, zasadach 

sportowego kibicowania. Formą oceny są samodzielne prowadzenie rozgrzewki, rozmowy, dyskusje, 

referaty i prezentacje multimedialne. 

Umiejętności samousprawniania - stopień opanowania umiejętności organizowania zajęć 

rekreacyjnych w czasie wolnym, samodoskonalenia własnej sprawności. Formą oceny jest 

samodzielne prowadzenie fragmentów lekcji o charakterze rekreacyjnym. 

zwinności i zręczności. 

Indeks Sprawności Fizycznej i inne testy (wg. propozycji nauczyciela ). 
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AZS 

 
 

Postawa ucznia 
 
 
 
 
 
 

- aktywny udział w zajęciach i współuczestniczenie w ich organizacji 
- przestrzeganie „Regulaminu lekcji wychowania fizycznego" 

- przestrzeganie „Regulaminu korzystania z obiektów sportowych " 

- właściwa współpraca w grupie - praktyczne wdrażanie postawy "fair-play„ 

- pomoc słabszym uczniom 

- odpowiedzialny stosunek do spraw zdrowia i higieny 

-  ruchowa inwencja twórcza 

 
 
 
 

Postawa ucznia objawiająca się zaangażowaniem i kreatywnością na zajęciach lekcyjnych i 

pozaszkolnych, stosunkiem do przedmiotu, dbałością o  zdrowie, unikaniem nałogów, 

przestrzeganiem regulaminów i obowiązków uczniowskich, życzliwym stosunkiem do innych. 
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Frekwencja 
 
 
 
 
 

 

-  punktualność 

-  systematyczne uczęszczanie na lekcje 

 
 

 
Frekwencja - systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach wychowania fizycznego. 

Punktualne przybywanie na zajęcia. Przy ocenie frekwencji liczony będzie stosunek 

nieobecności do ogólnej liczby zajęć z wychowania fizycznego 

 (w uzasadnionych indywidualnych przypadkach, np. kontuzja sportowa, choroba, 

reprezentowanie szkoły) nauczyciel nie będzie wliczał tej nieobecności do ogólnej 

frekwencji. Formą sprawdzania jest systematycznie prowadzona kontrola frekwencji przez 

nauczycieli wychowania fizycznego. 



© by Wojtek Ulatowski 

75% 

 
 
 
 
 
 
 

Ocena celująca (6) 
 

 

Poziom sprawności 

fizycznej 

 

Postawa 

ucznia 

Uczeń osiąga bardzo dobre wyniki w próbach zdolności 

koordynacyjno - kondycyjnych, wykazuje stały postęp w 

usprawnianiu. Poziom opanowania umiejętności technicznych 

i taktycznych jest bardzo wysoki. Uczeń stosuje poznane 

umiejętności w praktycznym działaniu. Prezentuje wysoki 

poziom wiedzy. Aktywizuje siebie i innych uczniów do 

samousprawniania. 

 
Uczeń jest bardzo zaangażowany w lekcje. Przestrzega 

regulaminów, jego postawa sportowa i zdrowy styl życia jest 

wzorem dla innych uczniów. Jest kreatywny podczas lekcji, 

dzieli się swoimi ciekawymi pomysłami z innymi ćwiczącymi. 

Chętnie pomaga innym uczniom. 
 
 
 

 

Frekwencja 
Uczeń jest punktualny i uczestniczył w minimum 

wychowania fizycznego. 

90%lekcji 

 
 
 
 
 

Reprezentowanie szkoły lub ,,osiągnięcia sportowe” 



© by Wojtek Ulatowski 

75% lekcji 

  
 

Ocena bardzo dobra (5) 
 

 

Poziom sprawności 

fizycznej 

 

Postawa 

ucznia 

 

 
Frekwencja 

Uczeń osiąga dobre wyniki w próbach zdolności 

koordynacyjno - kondycyjnych, wykazuje stały postęp w 

usprawnianiu. Poziom opanowania umiejętności technicznych 

i taktycznych jest bardzo wysoki. Uczeń stosuje poznane 

umiejętności w praktycznym działaniu. Prezentuje wysoki 

poziom wiedzy. Aktywizuje siebie i innych uczniów do 

samousprawniania. 

 
Uczeń jest bardzo zaangażowany w lekcje. Przestrzega 

regulaminów, jego postawa sportowa i zdrowy styl życia jest 

wzorem dla innych uczniów. Jest kreatywny podczas lekcji, 

dzieli się swoimi ciekawymi pomysłami z innymi ćwiczącymi. 

Chętnie pomaga innym uczniom. 

 
 

 
Uczeń jest punktualny i uczestniczył w minimum 80-89% lekcji 

wychowania fizycznego. 
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75% lekcji 

 
 
 
 
 

 

Ocena dobra (4) 
 

Uczeń całkowicie wywiązuje się ze wszystkich zadań zawartych 

w co najmniej dwóch z poniższych wymagań. 

Uczeń osiąga dobre wyniki w próbach zdolności 
koordynacyjno  - kondycyjnych,  wykazuje  stały  postęp w 

Poziom sprawności 
fizycznej 

 
 

Postawa 

ucznia 

 

 
Frekwencja 

usprawnianiu. Poziom opanowania umiejętności technicznych 

i taktycznych jest wysoki. Uczeń stosuje poznane umiejętności 

w  praktycznym działaniu. Prezentuje wysoki poziom  wiedzy. 

Aktywizuje się do samousprawniania. 

 
 

Uczeń jest bardzo zaangażowany w lekcje. Przestrzega 

regulaminów, jego postawa sportowa i zdrowy styl życia jest 

wzorem dla innych uczniów. Stara się być kreatywny podczas 

lekcji, dzieli się swoimi ciekawymi pomysłami z innymi 

uczniami. Chętnie pomaga innym uczniom. 

 
 
 

 

Uczeń jest punktualny i uczestniczył w minimum 70-79% lekcji 

wychowania fizycznego. 
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75% lekcji 

 
 
 
 
 

 

Ocena dostateczna (3) 
 

Uczeń całkowicie wywiązuje się ze wszystkich zadań zawartych 

w co najmniej jednym z poniższych wymagań. 

Uczeń osiąga dobre wyniki w próbach zdolności 
koordynacyjno  - kondycyjnych,  wykazuje  stały  postęp w 

Poziom sprawności 
fizycznej 

 
 

Postawa 

ucznia 

 

 
Frekwencja 

usprawnianiu. Poziom opanowania umiejętności technicznych 

i taktycznych jest dobry. Uczeń stosuje poznane umiejętności 

w  praktycznym  działaniu. Prezentuje dobry poziom  wiedzy. 

Aktywizuje się do samousprawniania. 

 
 

Uczeń jest zaangażowany w lekcje. Przestrzega regulaminów, 

jego postawa sportowa i zdrowy styl życia jest wzorem dla 

innych uczniów. Stara się być kreatywny podczas lekcji, dzieli 

się swoimi ciekawymi pomysłami z innymi uczniami. Chętnie 

pomaga innym uczniom. 

 
 
 

 

Uczeń jest punktualny i uczestniczył w minimum 60-69% lekcji 

wychowania fizycznego. 
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75% lekcji 

 
 
 
 
 
 
 

Ocena dopuszczająca (2) 
 

Uczeń minimalnie wywiązuje się z pojedynczych zadań 

zawartych w  poniższych wymaganiach. 
 

Poziom sprawności 

fizycznej 

 
 

Postawa 

ucznia 

 

 
Frekwencja 

Uczeń osiąga dobre wyniki w próbach zdolności 

koordynacyjno - kondycyjnych, wykazuje stały postęp w 

usprawnianiu. Poziom opanowania umiejętności technicznych 

i taktycznych jest dobry. Uczeń stosuje poznane umiejętności 

w  praktycznym  działaniu. Prezentuje dobry poziom  wiedzy. 

Aktywizuje się do samousprawniania. 

 
 

Uczeń jest zaangażowany w lekcje. Przestrzega regulaminów, 

jego postawa sportowa i zdrowy styl życia jest wzorem dla 

innych uczniów. Stara się być kreatywny podczas lekcji, dzieli 

się swoimi ciekawymi pomysłami z innymi uczniami. Chętnie 

pomaga innym uczniom. 

 
 
 

 

Uczeń jest punktualny i uczestniczył w minimum 51-59% lekcji 

wychowania fizycznego. 
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51% 

 
 
 
 
 

 

Ocena niedostateczna (1) 
 

Uczeń nie wywiązuje się z żadnych zadań 

zawartych w  poniższych wymaganiach. 
 

Uczeń osiąga dobre wyniki w próbach zdolności 

koordynacyjno - kondycyjnych, wykazuje stały postęp w 

usprawnianiu. Poziom opanowania umiejętności technicznych 

i taktycznych jest dobry. Uczeń stosuje poznane umiejętności 

w  praktycznym  działaniu. Prezentuje dobry poziom  wiedzy. 

Aktywizuje się do samousprawniania. 

 
 

Uczeń jest zaangażowany w lekcje. Przestrzega regulaminów, 

jego postawa sportowa i zdrowy styl życia jest wzorem dla 

innych uczniów. Stara się być kreatywny podczas lekcji, dzieli 

się swoimi ciekawymi pomysłami z innymi uczniami. Chętnie 

pomaga innym uczniom. 
 
 

                                                                                                     Uczeń jest punktualny i uczestniczył w minimum 

                                                                                lekcji wychowania fizycznego. 
   
 
 
 

 



 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

 

 

SKS –  zapraszamy na zajęcia rekreacyjno-sportowe  

 

      Koszykówka:              czwartek 14.25 

                                     piątek      15.15 

 

 Prowadząca: p. Barbara Wojtkiewicz 

 

Piłka siatkowa:              poniedziałek 15.15 

                                        środa             14.25 

 

       Prowadzący:  Jacek Grabowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szachy.  

 

       W dniu 11 10.2017r., został rozegrany turniej szachowy o Mistrzostwo ZSB 

 

I    miejsce  zajął Miłosz Mleczko    z klasy 4a, 

II   miejsce  zajął Kacper Gościniak z klasy 1b,  

III  miejsce  Jakub Łuczkowski i Patryk Zieliński z klasy 3a. 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



Dnia 21.11.2017r., w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia odbył się turniej 

szachowy o Mistrzostwo Wrocławia. 

 

Nasza dzielna ekipa w składzie: 

 

-   Malwina Kliszcz          kl.3a, 

-   Magdalena Petryszyn  kl.2g, 

-   Jakub Łuczkowski       kl.3a 

-   Patryk Zieliński           kl.3a, 

-   Jeremi Sienkiewicz      kl.3a, 

-   Kacper Gościniak        kl.1b, 

 

zajęła 14-17 miejsce w doborowej stawce.  

Gratulujemy!!! 

 



 



 

 

Tenis stołowy 

Mistrzostwa ZSB w tenisie stołowym. 

     W listopadzie odbył się w naszej szkole turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców . 

Wśród dziewcząt najlepsza była Gac Joasia  kl. 2 gr , drugie miejsce zdobyła Oliginiewicz 

Marta również z klasy 2 gr . 

    Wśród chłopców zwyciężył Rajczakowski Tomasz -kl.4 g , drugie miejsce zdobył 

Jaworski Paweł z kl. 4 a , a trzecie miejsce Cyran Wiktor z kl. 2 gr . Wszystkim 

gratulujemy .  

Opiekun: Barbara Wojtkiewicz 

 

  

Piłka siatkowa 

       W ramach Licealiady ( rozgrywki dzielnicowe ),13 października został rozegrany 

turniej w piłce siatkowej dziewcząt. 

Nasze waleczne dziewczęta zajęły 3 miejsce i odpadły z dalszych rozgrywek. 

Skład reprezentacji ZSB w piłce siatkowej dziewcząt: 

 Agata Bernardy kl. 3g, 

 Marta Oliginiewicz kl.2g, 

 Daria Rusiecka kl.2g, 

 Julia Sobuś kl.2a, 

 Gracja Dawiec kl.1a, 

 Klaudia Nowakowska kl.1a, 

 Alicja Bieniek kl.4g. 



 
Opiekun: Jacek Grabowski 

  

 

           Podobnie jak dziewczęta chłopcy również brali udział w rozgrywkach dzielnicowych. 

Po pierwszym udanym turnieju w dniu 19 października 2017r., ( awans do dalszej rundy ), 

miał miejsce kolejny, w którym kontuzja jednego z naszych czołowych zawodników 

uniemożliwiła nam osiągnięcie sukcesu. 



 

Skład reprezentacji ZSB w piłce siatkowej chłopców: 

 

 Ryszard Urban                   kl.4g, 

 Tomasz Rajczakowski       kl.4g, 

 Krzysztof Grachel              kl.4g, 

 Wiktor Cyran                      kl.3g, 

 Nataniel Machania              kl.3g, 

 Cezary Ostapiuk                  kl.3g, 

 Adam Grabowski                 kl.2b, 

 Wojciech Pluta                     kl.1b, 

 Adam Drogoś                       kl.1f, 

 Patryk Brygadzin                 kl.1f, 

 Dawid Kowalski                   kl.1f, 

 Paweł Graniczkowski           kl.2b. 

 

Opiekun: Jacek Grabowski 

 

 

 

 

 

 

FERIE 2018 

 

       Jak co roku w okresie ferii zimowych, w ramach programu ,, Otwarte sale” 

udostępniliśmy młodzieży szkolnej obiekty sportowe Zespołu Szkół Budowlanych. 

Pod opieką nauczycieli wf, uczniowie różnych szkół spędzali wolny czas na wszelkiego 

rodzaju grach i zabawach sportowych. 

 

 

 

 

 

MISTRZOSTWA ZSB w PIŁCE SIATKOWEJ 

 

 

 
TERMINARZ 

i wyniki 

 

 

 

 

 

1. Wtorek,     30.01.2018r., 7 godzina lekcyjna,      3g – 2a       1 : 2 

2. Środa,        31.01.2018r., 5 godzina lekcyjna,     3t – 2a        1 : 2 

3. Czwartek,  01.02.2018r., 4 godzina lekcyjna,     2g – 3t        0 : 2 



4. Piątek,       02.02.2018r., 5 godzina lekcyjna,     3g – 2t        0 : 2 

5. Piątek,       02.02.2018r., 8 godzina lekcyjna,     2g – 2a       1 : 2 

6. Środa,       07.02.2018r., 5 godzina lekcyjna,     2t – 2a         2 : 0 

7. Środa,       07.02.2018r., 8 godzina lekcyjna,     3g – 3t 

8. Piątek,       09.02.2018r., 5 godzina lekcyjna,    3g – 2g         0 : 2 

9. Środa,       14.02.2018r., 6 godzina lekcyjna,     3t – 2t          1 : 2 

10.  Piątek,      16.02.2018r., 5 godzina lekcyjna,    2g – 2t          2 : 1 

 

Trzy najlepsze zespoły klasowe rozegrają turniej finałowy 01.06.2018r. 
 

 


