
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 „Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z tych zajęć.” 

  

System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem 
Oceniania.  Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych dostosowują wymagania 
edukacyjne do możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się 
lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym z programu 
nauczania. Oceniając uczniów z orzeczeniem nauczyciele uwzględniają przede wszystkim 
postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień 
wywiązywania się z obowiązków szkolnych. 

SKŁADOWE OCENY: 

-aktywność i zaangażowanie– wysiłek włożony przez ucznia w wykonywanie zadań, 
przygotowanie do zajęć, 

-postawa – stosunek do przedmiotu, nauczyciela i współćwiczących, 

-rezultat – wyniki, postępy, dokładność wykonania zadania, poziom wiedzy. 

  

WAGA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

1-podstawowe umiejętności i sprawdziany, 

2-zawody szkolne –udział, 

3-miejsce medalowe w zawodach szkolnych, reprezentowanie na zawodach miejskich i 
imprezach masowych, aktywność własna uczniów na zajęciach wychowania fizycznego, 

4-miejsce medalowe na zawodach miejskich, reprezentowanie na zawodach wojewódzkich, 

5-miejsce medalowe na zawodach wojewódzkich. 

  

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 

Postawa: 

- Czynny udział w zajęciach wychowania fizycznego (strój, obuwie-zmienne, higiena osobista, 
zaangażowanie i frekwencja), 

- Udział w zajęciach pozalekcyjnych (zaangażowanie, wysiłek wkładany w rozwój sprawności, 
udział w życiu sportowym szkoły), 

- Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych i imprezach masowych, 

- Prozdrowotny styl życia. 

Umiejętności: 

- Ruchowe: stopień opanowania umiejętności ruchowych, postępy wynikowe i motoryczne z 
zakresu wymagań programowych, 



- Organizacyjne: stopień opanowania umiejętności organizacji fragmentów lekcji, zajęć 

pozalekcyjnych, rekreacyjno-sportowych, zawodów sportowych. 

Wiadomości - w zakresie: 

- Organizacji bezpieczeństwa i higieny zajęć ruchowych (samokontrola, asekuracja, pomoc), 

- Współpracy w grupie podczas zajęć i w czasie wolnym, 

- Samosterowania rozwojem fizycznym i prozdrowotnym, 

- Przepisów i terminologii poszczególnych dyscyplin sportu, 

- Aktualnych wydarzeń sportowych i historii kultury fizycznej, 

- Psychofizycznej adaptacji organizmu do wysiłku (interpretacji objawów wysiłku, reagowanie 
i korygowanie), 

Formy i metody kontroli: 

- Obserwacja ucznia w trakcie zajęć (premiowanie aktywności i zaangażowania), 

- Zadania kontrolno-oceniające dla poszczególnych poziomów nauczania pozwalające określić 
stopień opanowania umiejętności ruchowych, 

- Testy standardowe pozwalające ustalić rozwój sprawności motorycznej, 

- Sprawdziany i testy niestandardowe, wynikające z ewaluacji i możliwości realizowania 
programu nauczania, 

- Samoocena. 

  

KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1. Osiągnął  średnią 5,5. 

2. Spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

3. Wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i 
wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania, 

4. Prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia, 

5. Aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, 

6. Systematycznie uczęszcza na zajęcia. 

7. Reprezentuje Szkołę w zawodach sportowych oraz imprezach masowych miejskich. 

7. Uczeń prowadzi samodzielnie rozgrzewkę na ocenę celującą. 

8. Ma udokumentowaną aktywność fizyczną poza szkolną (kluby sportowe, domy kultury itp.) 

  



Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1.Osiągnął średnią 4,5. 

2. Cechuje go staranność i sumienność w wykonywaniu zadań oraz zaangażowanie w przebieg 
lekcji i przygotowanie do lekcji na wysokim poziomie, 

3. Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w 
praktyce, 

4. Potrafi przeprowadzić ćwiczenia kształtujące dla siebie i współćwiczących w wybranej 
dyscyplinie, 

5. Wszystkie działania ruchowe wykonuje poprawnie technicznie, 

6. Zna założenia taktyczne, przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie, 

7. Uczestniczy czynnie w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych o charakterze sportowo 
– rekreacyjnym, 

8. Uczeń prowadzi samodzielnie rozgrzewkę na ocenę bardzo dobrą. 

  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. Osiągnął  średnią 3,5. 

2. Bez zarzutu wywiązuje się z obowiązków, osiąga postęp w opanowaniu podstawowych 
umiejętności                   i wiadomości, 

3. Jest staranny i sumienny w wykonywanie zadań i przebieg lekcji, 

4. Wykazuje chęci próby zadań powyżej jego możliwości, 

5. Posiadane wiadomości i umiejętności potrafi wykorzystać przy pomocy nauczyciela, 

6. Jego postawa i stosunek do przedmiotu nie budzą większych zastrzeżeń, 

7. Uczeń prowadzi samodzielnie rozgrzewkę na ocenę dobrą. 

  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. Osiągnął  średnią 2,5. 

2.Opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie, 

3. Nie bierze aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach lekcyjnych, 

4. Wykazuje małe postępy w usprawnieniu się, 

5. Jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych, nie bierze w nich czynnego udziału, cechuje go 
niski poziom wiedzy z zakresu kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej, 

6. Uczeń prowadzi samodzielnie rozgrzewkę na ocenę dostateczną.  



Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1. Nie opanował wymagań programowych w stopniu dostatecznym, 

2. Nie jest pilny i nie wykazuje chęci w poprawie własnych umiejętności, 

3. Przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do 
zajęć, 

4. Nie posiada wiadomości z dziedziny kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej, 

5. Uczeń prowadzi samodzielnie rozgrzewkę na ocenę dopuszczającą. 

  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. Ma lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, 

2. Na lekcjach wychowania fizycznego  wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania 
społecznego, swoim zachowaniem dezorganizuje prace stwarzając niebezpieczne sytuacje dla 
siebie i innych, 

3. Cechuje go niski poziom wiedzy z zakresu kultury fizycznej, 

4. Nie bierze systematycznie i czynnie udziału w zajęciach lekcyjnych, 

5. Nie posiada umiejętności do samodzielnego przeprowadzenia rozgrzewki.  

Uczeń nieklasyfikowany z przedmiotu! 

1. Frekwencja na zajęciach z wychowania fizycznego wyniosła w semestrze poniżej 50 % 

2. Uczeń nieklasyfikowany ma prawo przystąpić do komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego. 

  

OCENA Z AKTYWNOŚĆI  

(aktywność analizowana jest na bieżąco -  ocena cząstkowa o wadze 3, na semestr): 

Aktywność ucznia przejawia się: 

- umiejętnością samodzielnego przeprowadzenia przez ucznia rozgrzewki psychomotorycznej, 

- wykonywaniem ćwiczeń i zadań w sposób zbliżony do maksymalnych swoich możliwości, 

- zaangażowaniem w przebieg lekcji i zdyscyplinowaniem, 

- inwencją twórczą, 

- starannym i sumiennym wykonywaniem zadań, 

- aktywnym udziałem w zajęciach lekcyjnych i ich organizacji, 

- dużym zasobem wiedzy i umiejętności, chęcią dzielenia się z innymi, 

- udziałem w rozgrywkach sportowych lub zajęciach pozalekcyjnych. 



UCZEŃ MOŻE OTRZYMAĆ OCENĘ NEGATYWNĄ ZA AKTYWNOŚĆ: 

- za czwarty i kolejny brak stroju w półroczu na zajęciach, 

- za niewłaściwe zachowanie dezorganizujące pracę na lekcji, 

- za lekceważący stosunek do nauczyciela i współćwiczącego. 

  

Oceny cząstkowe z poszczególnych dyscyplin według podstawy programowej. 

  

ZASADY UZUPEŁNIANIA BRAKÓW I POPRAWY OCEN. 

  

Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek ten sprawdzian zaliczyć w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem. 

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianu w terminie 
ustalonym z nauczycielem. 

 

 

 

 

 

 


