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ZASADY OCENIANIA 

SKALA OCEN: 

• 1-niedostateczny 

• 2-dopuszczający 

• 3-dostateczny 

• 4-dobry 

• 5-bardzo dobry 

• 6-celujący 

Uczeń może otrzymać plus za aktywność ( 3 plusy dają piątkę) 

PRZEDMIOT OCENY 

Podstawą oceny z wychowania fizycznego jest aktywna praca ucznia na każdej lekcji oraz 

włożony przez niego wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

zajęć. Do oceniania każdego ucznia podchodzi się indywidualnie mając na uwadze jego 

możliwości oraz samoocenę. 

Uczeń na podstawie zwolnienia lekarskiego może być całkowicie zwolniony z zajęć  lub  z 

wykonywania niektórych ćwiczeń . Nauczyciel może wyznaczyć dla niego  zadanie 

dodatkowe. Zwolnienie nie ma wpływu na ocenę śródroczną lub końcoworoczną.W 

przypadku zwolnienia całkowitego zamiast oceny wpisujemy "zwolniony". 

 

 

 



NA OCENĘ Z ZAJĄĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SKŁADAJĄ SIĘ: 

• Aktywność fizyczna 

• Wysiłek włożony przez ucznia w realizację podstawy programowej 

• Sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków 

• Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć (strój sportowy) 

• Stosunek do partnera i przeciwnika 

• Stosunek do własnego ciała 

• Postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości zgodnie z indywidualnymi 

możliwościami i predyspozycjami 

• Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych ( tabele wyników), dokładność i technika 

wykonania ćwiczenia objętego sprawdzianem z gimnastyki, lekkiej atletyki i 

zespołowych gier sportowych. 

• Aktywność w działaniach na rzecz szkoły i kultury fizycznej. 

 

 

Każdy uczeń ma prawo trzy razy w semestrze zgłosić brak stroju/nieprzygotowania bez 

konsekwencji w ciągu 1 semestru, odnotowanego w dzienniku lekcyjnym. Kolejny brak stroju 

zostaje odnotowany w dzienniku lekcyjnym, wpływa na ocenę semestralną / końcoworoczną  

i obniża ocenę zachowania. 

 Za nieprzygotowanie (brak stroju) uważa się brak odpowiedniego stroju zgodnie z 

regulaminem sali gimnastycznej tj. koszulka + spodenki (ewentualnie dres sportowy, 

legginsy) i odpowiednie czyste obuwie na miękkiej podeszwie.  

 

Uczeń otrzymuje dodatkową ocenę z aktywności za przygotowanie do lekcji (strój sportowy): 

Ocena 6 -  nie wykorzystane braki stroju, 

Ocena 5 - trzy razy w semestrze nie posiadał stroju  

Ocena 4 – cztery razy w semestrze nie posiadał stroju 

Ocena 3 – pięć razy w semestrze nie posiadał stroju 

Ocena 2 – powyżej sześciu razy w semestrze nie posiadał stroju 

 

Krótkoterminowe zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego może napisać rodzic, ale 

dłuższa niedyspozycja zdrowotna musi być potwierdzona zwolnieniem lekarskim.  



Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu musi zaliczyć zadanie w ciągu miesiąca. W przypadku 

nie uzupełnienia zaległości uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z danego sprawdzianu.  

 

Elementy oceny, za które uczeń będzie otrzymywał + lub – 

 

Postawa wobec przedmiotu. 

+ - 
 

Aktywny udział w lekcji. 

Wysiłek wkładany przez ucznia w 

wykonywanie ćwiczeń . 

Właściwe przygotowanie rozgrzewki. 
 

Brak stroju (trzy w semestrze dozwolone). 

Niewykonywanie poleceń nauczyciela. 

Nieprzestrzeganie regulaminu sali, boiska. 

Zachowania grożące wypadkiem. 

Odmowa aktywnego uczestnictwa w lekcji.  

 

                                                                     Umiejętności. 

Osiągnięcia ucznia podlegają ocenie w skali sześciostopniowej (patrz zadania 

kontrolno – oceniające).  

                                                       Wiadomości. 

                                                      (nagradzanie +) 

• Znajomość pozycji wyjściowych do ćwiczeń. 

• Systematyka i nazewnictwo ćwiczeń. 

• Znajomość przepisów gier i zabaw. 

• Znajomość aktualnych wydarzeń sportowych. 

Zaangażowanie poza lekcją WF 

• Udział w  zawodach szkolnych 

• Udział w sekcji klubu lub organizacji sportowej 

• Udział w zajęciach  sportowych pozalekcyjnych 

• Udział w ogólnodostępnych imprezach sportowo-rekreacyjnych 

• Pomoc przy organizacji zawodów i imprez sportowych 

 

                                                            Poziom rozwoju sprawności 



Postępy w rozwoju sprawności w skali roku szkolnego na podstawia 

sprawdzianów lekkoatletycznych: 

szybkość -50 i 60 m ; 

wytrzymałość szybkościowa – 300 m; 

skoczność -skok w dal;  

siła -rzut piłką  lekarską; 

wytrzymałość -600 oraz 800 dz. / 1000chł.  

bieg wytrzymałościowy ciągły 

dodatkowe testy sprawnościowe 

 

  Strój sportowy 

Do stroju sportowego  zaliczamy: 

• Koszulka sportowa  

• Spodenki sportowe  

• Skarpetki bawełniane 

• Obuwie sportowe( na sali gimnastycznej z czystą i jasna podeszwą) 

Ćwiczący obowiązkowo zdejmują zegarki, biżuterię ( naszyjniki , łańcuszki, pierścionki, 

kolczyki)na czas zajęć wychowania fizycznego zdeponowane przed lekcją u nauczyciela 

wychowania fizycznego. Ćwiczący nie mogą posiadać w czasie zajęć wychowania fizycznego 

telefonów komórkowych (w wyjątkowych sytuacjach mogą zostawić w depozycie w pokoju 

nauczycielskim).  

PODSUMOWANIE: 

 Oceniając ucznia na koniec semestru/ roku należy szczególnie brać pod uwagę: 

 wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki przedmiotu wychowania fizycznego,  

  postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla 

poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami                                  

i predyspozycjami,  

  systematyczność udziału w zajęciach,  

  zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć,  

  aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej,  

  przestrzeganie zasady fair – play 



 osiągnięte wyniki w dyscyplinach wymiernych, dokładność wykonania zadania           

i poziom zdobytej wiedzy mogą podwyższyć ocenę semestralną lub końcowo roczną 

będąc jednocześnie motywatorem do dalszego rozwoju ucznia. 

 

 

 

 

 

DOSTOSOWANIEKRYTERIÓW OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW KLAS INTEGRACYJNYCH ORAZ Z DYSFUNKCJAMI 

 

 

 

Ocena z wychowania fizycznego dla uczniów klas integracyjnych oraz z dysfunkcjami 

jest dostosowana do poziomu sprawności fizycznej i psychicznej oraz uwzględnia dysfunkcje. 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO TO: 

 

• Pozytywne zachowania i postawy 

• Osiągane postępy w sprawności fizycznej. 

• Umiejętności ruchowe zależne od możliwości osobniczych. 

• Stosunek do przedmiotu (dbałość o zmianę stroju przed lekcją). 

• Wiadomości z zakresu wychowania fizycznego. 

• Aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna. 

 

 

 


