
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 
wywiązywanie się z obowiązków wynikających  ze specyfiki tych zajęć, indywidualne postępy i osiągnięcia 
ucznia oraz systematyczność udziału w zajęciach.  

2. Obowiązki ucznia na lekcjach wychowania fizycznego: 
• przynoszenie stroju sportowego: biała koszulka, ciemne spodenki (czarne lub granatowe), obuwie sportowe 
na miękkiej gumowej podeszwie nie zostawiającej śladów na parkiecie, 
• przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej i boiska szkolnego, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 
• podporządkowanie się poleceniom nauczyciela, 
• dbanie o sprzęt sportowy szkoły. 

3. Uczeń trzy razy w semestrze może zgłosić brak stroju. Za każdy następny brak stroju uczeń otrzyma ocenę 
niedostateczną. 

4. Uczeń po sprawdzianie może poprawić ocenę na wyższą po wcześniejszym ustaleniu zasad z nauczycielem. 
5. Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie musi go zaliczyć po wcześniejszym ustaleniu terminu z 

nauczycielem. 
6. Jeśli uczeń w trakcie lekcji odmawia udziału w sprawdzianie bez podania przyczyny otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 
7. Uczeń zawsze przedstawia usprawiedliwienie na lekcji, na której nie ćwiczy. Jest obecny na lekcji i pomaga 

nauczycielowi w jej organizacji. 
8. Uczeń, który został wyznaczony przez nauczyciela by reprezentować szkołę w międzyszkolnych zawodach 

sportowych odmawia w nich udziału (bez konkretnego powodu), nie może dostać śródrocznej/rocznej oceny 
celującej z wychowania fizycznego. 

9. Podstawowe obszary oceniania ucznia: 
• umiejętności ruchowe: ocena poprawności wykonania elementów technicznych z gier zespołowych, 
gimnastyki i lekkoatletyki. Pod uwagę brany jest wysiłek jaki uczeń włożył w stosunku do swych możliwości, 
by jego wyniki były jak najlepsze. 
• sprawność fizyczna i motoryczna: oceniana według  limitów czasowych i odległościowych uzyskanych w 
próbach oraz testach sprawnościowych z uwzględnieniem postępów jakie uczeń poczynił w toku nauki. 
• aktywność: aktywne uczestnictwo w lekcjach, wykonywanie wszystkich poleceń i zadań wyznaczonych 
przez nauczyciela, wykonywanie ćwiczeń w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, 
przygotowanie lub prowadzenie części lekcji (np. rozgrzewki, gier i zabaw ruchowych), pomoc w organizacji 
lekcji (rozkładanie sprzętu sportowego, porządkowanie sali). 
• postawa: zdyscyplinowanie, kulturalne zachowanie, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, życzliwy stosunek 
do kolegów i koleżanek, przestrzeganie zasady „fair play” w rywalizacji sportowej, szanowanie sprzętu 
sportowego. 
• przygotowanie do lekcji: posiadanie stroju sportowego, nie spóźnianie się na lekcje. Uczeń trzy razy w 
semestrze może zgłosić brak stroju. Za każdy następny brak stroju uczeń otrzyma ocenę niedostateczną. 
• wiadomości: sprawdzenie zdobytych wiadomości w działaniu praktycznym, prowadzenie rozgrzewki, 
ćwiczeń wzmacniających wybrane partie mięśniowe, sędziowanie. 
• aktywność pozalekcyjna (obszar dodatkowy, dzięki któremu uczeń może otrzymać śródroczną lub roczną 
ocenę celującą): uczeń może być nagrodzony oceną bardzo dobrą lub celującą za udział w sportowych 
zawodach na terenie szkoły i reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych (w zależności od 
osiągniętych wyników). 

10. Znaczący wpływ na ocenę śródroczną i roczną ma aktywność i postawa ucznia na zajęciach. W tych 
obszarach nauczyciel może nagradzać ucznia plusami („+”) lub upominać minusami („-”). Cztery „zebrane” 
plusy stają się oceną bardzo dobrą. Cztery odnotowane minusy stają się oceną niedostateczną.  

 

 



KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Ocena celująca 

Uczeń jest bardzo sprawny fizycznie. Ze sprawdzianów dostaje oceny bardzo dobre i celujące. Jest bardzo 
aktywny na lekcjach, prezentuje postawę godną naśladowania. Z sukcesami reprezentuje szkołę na 
zawodach międzyszkolnych. 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń jest bardzo sprawny fizycznie. Ze sprawdzianów dostaje oceny bardzo dobre i dobre. Jest bardzo 
aktywny na lekcjach. Postawa ucznia jest bardzo dobra. 

Ocena dobra 

a)      Uczeń jest bardzo aktywny na lekcjach. Jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń. Ze sprawdzianów 
dostaje oceny dobre lub niższe. 

b)      Aktywność i postawa ucznia na poziomie dostatecznym (np. zdarza mu się nie przestrzegać 
przepisów, regulaminów i zasad bezpieczeństwa, bywa, że zadania i ćwiczenia wykonuje w sposób 
niedbały, poniżej własnych możliwości ). Ze sprawdzianów otrzymuje oceny bardzo dobre. 

Ocena dostateczna 

a)      Aktywność i postawa ucznia na poziomie dostatecznym. Ze sprawdzianów otrzymuje oceny 
dostateczne lub niższe. 

b)      Aktywność i postawa ucznia budzi zastrzeżenia (często nie przestrzega przepisów, regulaminów i 
zasad bezpieczeństwa, ćwiczenia wykonuje w sposób niedbały, poniżej własnych możliwości, niechętnie 
współpracuje z partnerami lub grupą). Ze sprawdzianów otrzymuje oceny bardzo dobre i dobre. 

Ocena dopuszczająca 

Aktywność i postawa ucznia budzi spore zastrzeżenia (bywa niezdyscyplinowany, często nie przestrzega 
przepisów, regulaminów i zasad bezpieczeństwa, ćwiczenia wykonuje w sposób niedbały, poniżej własnych 
możliwości, niechętnie współpracuje z partnerami lub grupą, ma lekceważący stosunek do 
współćwiczących) . Uczeń niesystematycznie bierze udział w zajęciach i sprawdzianach. Zdarza mu się 
otrzymać ocenę niedostateczną ze sprawdzianu. Często jest nieprzygotowany do lekcji (brak stroju, oceny 
niedostateczne za przygotowanie do lekcji). 

Ocena niedostateczna 

Aktywność i postawa ucznia budzi spore zastrzeżenia. Często opuszcza lekcje w-f. Nie bierze udziału w 
sprawdzianach lub otrzymuje z nich oceny niedostateczne. Często jest nieprzygotowany do lekcji (brak 
stroju, oceny niedostateczne za przygotowanie do lekcji). 

 


