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1. Przedmiot psychologia sportu jest przedmiotem obowiązkowym dla klas pierwszych 

Liceum Ogólnokształcącego Sportowego (w wymiarze jednej godziny tygodniowo)  

i Szkoły Mistrzostwa Sportowego (w wymiarze dwóch godzin tygodniowo). 

2. Na pierwszej lekcji uczeń zostaje zapoznany z zasadami  PSO. 

3. Głównym założeniem przedmiotu jest rozwój umiejętności mentalnych zawodnika 

oraz zwiększenie samoświadomości ucznia.  

4. Praca na zajęciach w głównej mierze opiera się na pracy warsztatowej. Nauczyciel 

przekazuje podstawową wiedzę z zakresu psychologii sporu oraz podstawowe 

informacje na temat mechanizmów psychologicznego funkcjonowania człowieka, co 

podawane jest w formie mini wykładów, prezentacji. 

5. Uczeń podczas zajęć zobowiązany jest do wykonania prac na ocenę: 

- zrealizowania projektu w grupie (na który składa się przygotowanie plakatu lub 

broszury oraz przeprowadzenie ćwiczenia podczas zajęć warsztatowych dla całej 

klasy, obie formy realizowane są w obrębie jednego tematu ustalonego  

z nauczycielem); 

- napisania prac pisemnych zaliczeniowych na lekcji (dla klasy Liceum 

Ogólnokształcącego Sportowego – 1 praca w semestrze, dla klasy Szkoły 

Mistrzostwa Sportowego – 2 prace w semestrze); 

- oraz samodzielnych kart pracy (dla klasy Liceum Ogólnokształcącego Sportowego  

i Szkoły Mistrzostwa Sportowego - profil umiejętności zawodnika wykonany  

w pierwszym i drugim semestrze, oraz dla klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego – 

dzienniczek treningowy); 

6. Ocenie podlega: 

- umiejętność wyrażania swojego zdania, 

- umiejętność stawiania hipotez oraz pytań problemowych, 

- systematyczność, 

- aktywność. 

7. Prace pisemne: 

 nauczyciel zapowiada i zapisuje do dziennika sprawdzian z tygodniowym 

wyprzedzeniem; podaje zakres treści i umiejętności, które będą sprawdzane; 



 nauczyciel zobowiązany jest do ich oceny i zwrotu w ciągu dwóch tygodni (nie 

licząc ferii oraz nieobecności nauczyciela w szkole); 

 w przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianym sprawdzianie, teście lub 

pracy klasowej w I terminie uczeń powinien odpowiednio przystąpić                                   

do  sprawdzianu, testu lub pracy klasowej z zakresu materiału, który 

obejmowała praca pisemna  w II terminie; 

 w sytuacji nieobecności usprawiedliwionej ucznia (np. choroba 

udokumentowana na podstawie zwolnienia lekarskiego, obóz sportowy, 

zawody) może on skorzystać   z prawa do ustalania indywidualnego terminu 

pisania sprawdzianu lub poprawy; 

 sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel przechowuje przez cały rok 

szkolny. 

 sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu w terminie         

do  14 dni roboczych od dnia napisania; 

 rodzic/prawny opiekun ma prawo do zapoznania się z pracą podczas dni 

otwartych. Prac pisemnych nie wolno kserować i fotografować, gdyż są one 

dokumentem dotyczącym oceniania ucznia, dopuszczalne jest sporządzenie 

notatki; 

 w przypadku uzyskania oceny negatywnej poprawa sprawdzianu odbywa się  

w ciągu dwóch tygodni od daty oddania prac w terminie ustalonym przez 

nauczyciela; bez względu na wynik poprawy ocena zostaje wpisana do 

dziennika; 

8. Projekt: 

 nauczyciel w porozumieniu z uczniami dzieli klasę na zespoły 4/5 osobowe; 

 ustala z każdą z grup temat, zakres materiału oraz sposób i termin realizacji – 

co zostaje spisane na karcie projektu; 

9. Samodzielne karty pracy: 

 nauczyciel ustala zasady ocenia prac, sposoby i terminy ich wykonania. 

10. Aktywność obejmuje: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych 

odpowiedzi, aktywną pracę indywidualną, w parach i w grupach i nagradzana jest 

plusami według schematu: 

5 x ”+” – bardzo dobry 

4 x ”+” – dobry 

3 x ”+” – dostateczny 

2 x ”+” –dopuszczający 

0-3 x „+” – brak oceny za aktywność 



11. W związku z tym, iż podczas zajęć praca będzie opierała się na własnym 

doświadczeniu, będzie wymagała dzielenia się swoimi emocjami, refleksjami  

i przeżyciami prace na oceny będą omawiane indywidualnie, bądź grupowo  

w przypadku realizacji projektu. 

12. Na zajęciach obowiązuje sześciostopniowa skala ocen: celujący (6), bardzo dobry 

(5), dobry (4), dostateczny (3), dopuszczający (2), niedostateczny (1).   

13. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych. Przy 

wystawianiu oceny bierze się zaangażowanie  wkładany w wywiązywaniu się  

z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu. 

14. Ostateczną decyzję o ocenie śródrocznej i rocznej podejmuje nauczyciel uczący, 

kierując się dobrem ucznia i uwzględniając jego indywidualne możliwości; 

15. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

16. Ogólne kryteria ocen 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- wykonał wszystkie zadania w ramach grupy projektowej oraz był jej 

moderatorem, 

- korzystał ze wszystkich narzędzi treningu mentalnego, 

- wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą, 

- swoją wiedzą wychodzi poza omawiane treści. 

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- zawsze chętnie podejmuje pracę, 

- wykonał wszystkie zadania w ramach grupy projektowej, poddaje pomysły do 

realizacji projektu, 

- wykazuje zainteresowania literaturą przedmiotową, 

- chętnie sięga po techniki treningu mentalnego, 

- bardzo dobrze opanował zakres materiału. 

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- wywiązuje się z powierzonych zadań w ramach grupy projektowej, aktywnie  

w niej uczestniczy, 

- rozumie i potrafi wyjaśnić omawiane treści, 

- na zajęciach wykonuje większość zadanych prac oraz aktywnie w nich 

uczestniczy, 

- wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce. 

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- na zajęciach wykonuje większość zadanych prac, 



- wykazuje się raczej zapamiętywaniem a nie rozumieniem omawianych treści, 

- wywiązuje się z powierzonych zadań w ramach grupy projektowej. 

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- wykazuje się raczej zapamiętywaniem a nie rozumieniem omawianych treści, 

- w pracy nad projektem nie bierze czynnego udziału w pracach grupy, 

- na zajęciach rzadko wykonuje powierzone zadania. 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie spełnia kryteriów ocen pozytywnych, 

- ma trudność w samodzielnym przedstawieniu tematu. 

18. Wszelkie kwestie nie ujęte w Przedmiotowych Zasadach Oceniania z Psychologii 

Sportu rozstrzygane będą zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.  

 

 


