
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNE GO 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 
nauczyciela postępów w opanowaniu rzez ucznia wiadomości i umiejętności oraz 
jego poziomu w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej. 

Nauczyciel :  

− na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o wymaganiach 
edukacyjnych i sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności 

− jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania 
edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności 
w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, umoŜliwiające sprostanie wymaganiom 
edukacyjnym wynikającym z podstawy programowej 

− udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co 
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; motywuje ucznia do dalszych 
postępów w nauce 

− dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz 
specjalnych uzdolnieniach ucznia 

− przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze w szczególności pod 
uwagę wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 
ze specyfiki tych zajęć, a takŜe systematyczność udziału ucznia oraz aktywność 
w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej 

Ogólne zasady oceniania uczniów : 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (Prawnych opiekunów) 
2. Ocenianie ma na celu obserwowanie rozwoju ucznia i odbywa się na podstawie:  

- Oceny z aktywności na lekcji (wysiłek i zaangaŜowanie ucznia w wykonywanie 
ćwiczeń oraz przygotowanie do lekcji - dopuszczalny jest dwukrotny brak stroju  
w semestrze, kaŜdy następny skutkuje obniŜeniem oceny z aktywności) 

- Oceny za postępy sprawności, przyrost umiejętności i wiadomości (sprawdziany ze 
sprawności fizycznej oraz w wiedzy teoretycznej z zakresu obowiązującej podstawy 
programowej) 

- Oceny aktywności ucznia w działaniach na rzecz kultury fizycznej (udział  
w zawodach szkolnych, wydarzeniach sportowych) 

Poszczególnym kategoriom przyporządkowano określoną wagę : 

WAGA KATEGORIA 
6 Aktywność na lekcji, zawody 
4 Sprawdzian 
 



3. Klasyfikacja śródroczna i roczna : 

- Uczeń moŜe być nieklasyfikowany, jeŜeli brak jest podstaw do ustalenia oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającą połowę 
czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności moŜe zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 
Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 
nieusprawiedliwionej lub na pisemną prośbę jego rodziców, rada pedagogiczna moŜe 
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
 
- Kryteria ocen z wychowania fizycznego : 

CELUJĄCY : 

− Uczeń sprawdziany sprawnościowe i z wiedzy teoretycznej zalicza na ocenę 
celującą i bardzo dobrą 

− Uczeń nie przekracza limitu dwukrotnego braku stroju w semestrze 
− Uczeń ćwiczenia wykonuje bezbłędnie, prawidłowo technicznie, dokładnie  

i w odpowiednim tempie 
− Uczeń aktywnie uczestniczy w Ŝyciu sportowym szkoły oraz w innych formach 

działalności związanych z kulturą fizyczną, osiąga sukcesy na zawodach 
sportowych 

− Średnia waŜona z ocen cząstkowych wynosi minimum 5,40 
 

BARDZO DOBRY : 

− Uczeń sprawdziany sprawnościowe i z wiedzy teoretycznej zalicza na ocenę 
bardzo dobrą i sporadycznie dobrą 

− Uczeń ćwiczenia wykonuje prawidłowo technicznie i w odpowiednim tempie 
− Średnia waŜona z ocen cząstkowych wynosi od 4,75 do 5,29 

DOBRY 

− Uczeń sprawdziany sprawnościowe i z wiedzy teoretycznej zalicza na ocenę 
bardzo dobrą i dobrą 

− Uczeń ćwiczenia wykonuje prawidłowo technicznie, lecz z małymi błędami 
−  Średnia waŜona z ocen cząstkowych wynosi od 3,75 do 4,74 

 
DOSTATECZNY 

− Uczeń sprawdziany sprawnościowe i z wiedzy teoretycznej zalicza na ocenę 
dostateczną i dobrą 

− Uczeń ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi 
− Średnia waŜona z ocen cząstkowych wynosi od 2,75 do 3,74 

 
DOPUSZCZAJĄCY 

− Uczeń sprawdziany sprawnościowe i z wiedzy teoretycznej zalicza na ocenę 
dopuszczającą i dostateczną 

− Uczeń ćwiczenia wykonuje niechętnie i z duŜymi błędami technicznymi 



− Średnia waŜona z ocen cząstkowych wynosi od 1,75 do 2,74 
 

NIEDOSTATECZNY 

− Uczeń sprawdziany sprawnościowe i z wiedzy teoretycznej zalicza na ocenę 
niedostateczną lub nie zalicza ich wcale 

− Nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie wykazuje Ŝadnej aktywności na lekcjach 
wychowania fizycznego 

− Średnia waŜona z ocen cząstkowych wynosi poniŜej 1,74 
 

Uczniów, którzy uczęszczają do oddziałów sportowych  obowiązują takie same 
kryteria oceniania. 

- Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego : 

W uzasadnionych przypadkach uczeń moŜe być zwolniony z wykonywania 
określonych ćwiczeń. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia od lekarza, 
które wskazuje jakich ćwiczeń dziecko nie moŜe wykonywać oraz przez jaki okres 
czasu. 

W uzasadnionych przypadkach uczeń moŜe być zwolniony z zajęć wychowania 
fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie 
opinii o ograniczonych moŜliwościach w uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej 
przez lekarza lub poradnię specjalistyczną. 

W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 
oceny wpisuje się – zwolniony. 
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