
Przedmiotowe Zasady Oceniania 

Wychowanie Fizyczne 

Sprawdzanie i ocenianie wiadomości i umiejętności odbywa się na bieżąco w 
czasie trwania dwóch semestrów. Ocena z wychowania fizycznego obejmuje 
wypadkową następujących elementów  

- chęci  
- postępów 

- postaw 

- rezultatów 

 Obszary, które podlegają ocenie: 
1. Systematyczny udział w zajęciach 

2. Aktywność i zaangażowanie 

3. Postępy w usprawnianiu 

4. Poziom wiedzy 

5. Poziom umiejętności ruchowych 

6. Działalność pozalekcyjna 

 
 
Dodatkowo uczeń może uzyskać ocenę za: 

• udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

• udział i reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych, 

• osiąganie wybitnych wyników sportowych, 

• przygotowanie i poprowadzenie rozgrzewki. 
 
Ocena z aktywności obejmuje. 

• Przygotowanie do lekcji (uczeń musi mieć na lekcji strój sportowy). Można 
dwa razy w ciągu semestru zapomnieć stroju, każdy kolejny jego brak to 
ocena ndst (1). 

• Systematyczność i frekwencja. 

• Wykonywanie poleceń nauczyciela związanych z przedmiotem, 
zaangażowanie. 

• Pomoc ucznia w organizacji i przeprowadzeniu zajęć. 
 
Umiejętności i sprawność fizyczna – ocenie podlegają: 

• LA (biegi, skoki, rzuty). 

• Gimnastyka (poprawne wykonanie ćwiczeń, estetyka ruchu). 

• Gry zespołowe i indywidualne (zestaw umiejętności technicznych i 
taktycznych) 

 
Zasady bezpieczeństwa i higieny osobistej: 

• Postawa ucznia na lekcji wychowania fizycznego. 

• Znajomość zasad  „fair play” i stosowanie ich w czasie lekcji. 

• Przestrzeganie regulaminu związanego z obiektami sportowymi. 

• Przestrzegania zasad BHP na lekcjach wf. 
 
Ocena z wiadomości zawiera się: 

• W znajomości podstawowych przepisów gier zespołowych.  

• Podstawowych przepisach konkurencji LA. 



• Poprawnym nazewnictwie ćwiczeń gimnastycznych. 
 
UWAGA: stopień trudności na sprawdzianach wzrasta w zależności od wieku i płci. 
Oceny zależeć będą  od możliwości ucznia i jego wkładu pracy. 
 

 

• Z wykonywania określonych ćwiczeń ucznia zwalnia dyrektor szkoły na 
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wydanej przez lekarza. 
Uczeń pomimo zwolnienia z wykonywania ćwiczeń podczas zajęć wychowania 
fizycznego zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach, z których może 
uzyskać ocenę z aktywności lub wiadomości. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z 
realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości 
uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w 
tej opinii.  

 

Kryteria ocen 

 Przy ustalaniu śródrocznej oceny z wychowania fizycznego nauczyciel bierze 
pod uwagę wszystkie uzyskane w danym semestrze przez ucznia oceny cząstkowe 
oraz zaangażowanie ucznia w pogłębianie swej sprawności i umiejętności, jego 
postawę do kultury fizycznej.  

Z kolei wystawiając ocenę końcoworoczną bierze się pod uwagę osiągnięcia 
ucznia w całym roku szkolnym. 

 
OCENA CELUJĄCA: 

• Uczeń aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach lekcyjnych; 

• Na zajęciach zawsze ma strój sportowy. 

• Przykładnie wykonuje ćwiczenia z zakresu wszystkich realizowanych na 
zajęciach dyscyplin sportowych. 

• Uzyskuje na sprawdzianach oceny celujące i bardzo dobre, 

• Przestrzega regulaminu sali gimnastycznej, jest zdyscyplinowany. 

• Aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pomaga w ich organizacji. 

• Godnie reprezentuje szkołę w międzyszkolnych zawodach sportowych. 

• Odnosi sukcesy w międzyszkolnych zawodach sportowych. 

• Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia. 

• Jego kultura osobista jest godna naśladowania. 

• Propaguje zdrowy styl życia w szkole i poza nią. 
 
OCENA BARDZO DOBRA: 

• Uczeń aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach lekcyjnych. 

• Posiada duży zasób wiadomości z zakresu kultury fizycznej. 

• Uczeń całkowicie opanował materiał programowy. 

• Zdarza mu się zapomnieć stroju, ale nie więcej niż dwa razy w półroczu. 

• W sprawdzianach zawsze uzyskuje bardzo dobre lub dobre wyniki. 

• Przestrzega regulamin sali gimnastycznej, jest zdyscyplinowany. 

• Bierze udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. 

• Reprezentuje szkołę w międzyszkolnych zawodach sportowych. 



• Potrafi dokonać samooceny. 
 
OCENA DOBRA: 

• Uczeń aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach lekcyjnych. 

• Wykonuje polecenia nauczyciela. 

• Zdarza mu się zapomnieć stroju, ale nie więcej niż dwa razy w półroczu. 

• Przestrzega regulamin sali gimnastycznej, jest zdyscyplinowany. 

• Osiąga dobre wyniki ze sprawdzianów. 

• Uczestniczy w zajęciach sportowych na terenie szkoły. 

• Nie bierze udziału w zawodach. 

• Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, nie dość dokładnie, z małymi błędami 
technicznymi. 

• Posiadane wiadomości z zakresu kultury fizycznej potrafi wykorzystać w 
praktyce, przy pomocy nauczyciela. 

• Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych 
zastrzeżeń. 

 
 

OCENA DOSTATECZNA 

• Więcej niż dwa razy w ciągu semestru zapomina stroju sportowego. 

• Rzadko zdarza mu się łamać zasady regulaminu sali gimnastycznej. 

• Wykonuje większość poleceń nauczyciela. 

• Osiąga dostateczne wyniki na sprawdzianach. 

• Ma braki w wymaganych umiejętnościach. 

• Ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie, z większymi 
błędami technicznymi. 

• W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki. 

• Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w swojej 
postawie, stosunku do kultury fizycznej. 

 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

• Uczeń nie ćwiczy na 4 – 5 zajęciach w miesiącu. 

• Często nie nosi stroju sportowego. 

• Nie wykonuje wszystkich poleceń nauczyciela. 

• Łamie regulamin sali gimnastycznej, wykazuje negatywną postawę do 
przedmiotu. 

• Osiąga minimalne (dopuszczające) wyniki na sprawdzianach. 

• Na zajęciach z wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie 
wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń. 

 
OCENA NIEDOSTATECZNA: 

• Uczeń nie ćwiczy na więcej niż połowie zajęć miesięcznie. 

• Nie przynosi na zajęcia stroju sportowego. 

• Nie wykonuje poleceń nauczyciela. 

• Nie przestrzega zasad regulaminu sali gimnastycznej, nie stosuje zasad „fair 
play”. 

• Na sprawdzianach jest nieobecny lub otrzymuje oceny niedostateczne. 

• Ma lekceważący stosunek do kultury fizycznej. 

• Nie przejawia chęci do pracy nad swoją bardzo niską sprawnością fizyczną. 

• Najprostsze ćwiczenia wykonuje z błędami nie stara się naprawić tych błędów 
mimo zachęty i pomocy ze strony nauczyciela i współćwiczących. 



 
 
Udział w zawodach sportowych organizowanych poza szkołą (biegi uliczne, biegi 
przełajowe, rajdy rowerowe, itp.)  także wpływa na podwyższenie oceny (każdy 
udział – ocena cząstkowa celujący) 
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