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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV – 

VIII  

1.Zasady oceniania 

a) Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Regulaminem Oceniania i Klasyfikowania obowiązuje skala ocen: 

celujący-6, bardzo dobry-5, dobry-4, dostateczny-3, dopuszczający-2, niedostateczny-1.   

b) Każdy uczeń podlega ocenie z wychowania fizycznego. Wyjątkiem są uczniowie zwolnieni na 

wniosek lekarza. 

c) Podstawowym warunkiem uzyskania wysokiej oceny semestralnej i rocznej jest przygotowanie do 

lekcji i aktywność w trakcie jej trwania. Przygotowanie do lekcji oznacza ubiór w postaci stroju 

sportowego (kolor stroju – biała koszulka, ciemne spodenki, długość nogawek i rękawów wg 

własnego uznania). 

d) Nieprzygotowanie do zajęć(brak stroju sportowego) nie zwalnia z udziału w lekcji. 

e) Uczeń może nie ćwiczyć na lekcji w przypadku zwolnienia przez rodzica lub lekarza. Może być 

wówczas wykorzystywany przez nauczyciela do pomocy w organizacji lekcji, sędziowaniu lub 

pracach porządkowych na bloku sportowym lub boisku. 

Zwolnienie od rodzica może dotyczyć trzech kolejnych lekcji. Dłuższe zwolnienia są przyjmowane 

od lekarza. 

 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 

      Uczeń może być oceniany : 

-  za aktywność, na podstawie obserwacji jego pracy na lekcji (co najmniej 1 ocena w m-

cu).  

- celujący uczeń bardzo aktywny na zajęciach, zdyscyplinowany, bardzo duża ilość 

plusów i najwyżej jeden minus, 

- bardzo dobry – duża liczba plusów i maks. 3 minusy, 

- dobry – niewielka przewaga plusów nad minusami, 

- dostateczny – minusy przeważają nad plusami, 

- dopuszczający – dużo minusów, bardzo mało plusów (zakłócanie na lekcji, 

stwarzanie niebezpiecznych sytuacji), 

- niedostateczny – duża liczba minusów do 1-2 plusy (niszczenie sprzętu sportowego, 

niesportowe zachowanie, zakłócanie na lekcji, stwarzanie niebezpiecznych 

sytuacji). 

- za umiejętności w trakcie wykonywania zadań kontrolno – oceniających lub w czasie 

gry(3-5 ocen w semestrze), 
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- za wiadomości z zakresu przepisów gier i innych dyscyplin, zasad bezpieczeństwa, 

postaw prozdrowotnych (1-2 oceny w semestrze), 

- za przeprowadzenie rozgrzewki(1-2 oceny w semestrze), 

- za motoryczność (sprawdzenie szybkości, wytrzymałości, mocy, zwinności itd.) 

- za systematyczny udział w zajęciach lekcyjnych (0- 2 ocen w miesiącu): 

- ucieczka z lekcji lub niećwiczenie bez zwolnienia: 

o 1 raz ocena 4 

o 2 razy ocena 3 

o 3 razy ocena 2 

o 4 i więcej razy ocena 1 

- zwolnienia od rodziców lub samodzielne zwolnienie na lekcji z powodu złego 

samopoczucia: 

o do 3-4 razy ocena 4 

o 5-8 razy ocena 3 

o 9-13 razy ocena 2 

o 14 i więcej ocena 1 

W przypadku „krótszych” miesięcy ilość godzin, na których uczeń nie ćwiczy, do ustalenia oceny 

zmienia się proporcjonalnie. 

Zwolnienie od lekarza nie wpływa na ocenę za systematyczność. Uczeń, który nie ćwiczy co 

najmniej pół miesiąca z powodu zwolnienia lekarskiego nie otrzymuje w danym miesiącu oceny. 

Ocenę za systematyczny udział w lekcjach wychowania fizycznego wystawia nauczyciel na 

podstawie zgromadzonych zwolnień od rodziców oraz własnych notatek, z pominięciem zwolnień 

lekarskich. 

Ponadto uczeń może otrzymać ocenę za: 

- za udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, 

- za wykonanie prac na rzecz bazy sportowej, 

- za systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz szkolnego lub pozaszkolnego 

klubu sportowego, 

- przygotowanie do lekcji (strój), 

- pomoc w organizacji zawodów lub innej imprezy o charakterze sportowym.  

Brak oceny spowodowany nieobecnością lub rezygnacją z udziału w lekcji jest brany jest pod uwagę 

przy wystawianiu oceny końcowej. Chcąc uniknąć braku oceny uczeń powinien czynić starania do 

uzyskania tej oceny przez umówienie się z nauczycielem na sprawdzenie w czasie lekcji lub po. 

 

3. Oceny końcowe. 

Średnia ważona ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia pomaga w wystawieniu oceny 

semestralnej lub rocznej. Przy wystawianiu bierze się dodatkowo wkład pracy ucznia, poziom 

łatwości wykonywania zadań(talent), inne czynniki sprzyjające lub przeszkadzające w 

uzyskaniu wysokiej oceny.  Oceny zaokrągla się tak: ≥0,50-w górę, <0,50-w dół, np. od 4 do 4,49= 

4, od 4,50 do 4,99= 5. Waga poszczególnych ocen przedstawia się następująco: 
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3pkt.- aktywność na lekcji, 

        -  przeprowadzenie rozgrzewki, 

        -  udział w zajęciach pozalekcyjnych,  

        -         udział w zawodach, 

2pkt.- umiejętności 

         - praca na rzecz bazy sportowej, 

        - pomoc w organizacji zawodów, 

1pkt.- motoryczność, 

        -        systematyczny udział w lekcjach 

        -        nieprzygotowanie do lekcji, 

        - wiadomości 

Przy ocenie rocznej bierze się pod uwagę ocenę z pierwszego semestru.  

 

4.Kryteria oceniania z wychowania fizycznego 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń , który: 

1. Jest zawsze przygotowany do lekcji i bierze aktywny udział we wszystkich lekcjach 

wychowania fizycznego. 

2. Doskonale opanował elementy dyscyplin sportowych objętych programem nauczania.  

3. Jest zdyscyplinowany, koleżeński. Podczas zajęć przestrzega zasad „fair play”. Dba o 

bezpieczeństwo własne i innych. 

4. Dba o własne ciało i zdrowie, dba o higienę osobistą. 

5. Posiada dużą znajomość zasad i przepisów gier zespołowych oraz konkurencji l.a., 

gimnastycznych itp. 

6. Czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych. 

7.  Osiąga sukcesy w międzyszkolnych zawodach sportowych . 

8. Systematycznie bierze udział w lekcjach.  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który: 

1.Jest przygotowany do zajęć. 

2.W pełni opanował elementy dyscyplin sportowych objętych programem nauczania. 

3. Jest zdyscyplinowany i koleżeński, przestrzega zasad bhp na zajęciach wychowania 

fizycznego. 

4.Prowadzi zdrowy tryb życia. 
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5.Wykazuje się znajomością zasad i przepisów gier sportowych, konkurencji l.a., 

gimnastycznych itd. 

6.Czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych. 

 

Ocenę dobrą może otrzymać uczeń , który: 

1.Opanował w stopniu dobrym elementy z zakresu dyscyplin sportowych objętych programem 

nauczania. 

2.Wykazuje dobrą znajomość zasad i przepisów gier sportowych. 

3.Stara się podnosić swoje umiejętności i sprawność motoryczną. 

4.Jest zdyscyplinowany, koleżeński,  na ogół przestrzega zasad bhp. 

5.Nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji. 

6.Nie opuszcza bez usprawiedliwienia zajęć wychowania fizycznego. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który: 

1.Opanował w stopniu dostatecznym elementy dyscyplin sportowych. 

2.Wykazuje braki w znajomości zasad i przepisów gier sportowych. 

3.Poziom sprawności fizycznej i motorycznej obniża się w porównaniu do wyników z 

poprzedniego semestru lub roku szkolnego. 

4.Jest niezdyscyplinowany, niekoleżeński, nie zawsze przestrzega zasad bhp. 

5.Opuszcza bez usprawiedliwienia lekcje wychowania fizycznego. 

6.Często jest nieprzygotowany do zajęć. 

7.Prowadzi niesportowy i niehigieniczny tryb życia. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który: 

1.Wkłada minimum wysiłku w wykonywane ćwiczenia. Nie reaguje na wskazówki i uwagi 

nauczyciela. 

2.Dyscypliny objęte programem nauczania opanował w stopniu dopuszczającym. 

3.Wykazuje znaczące braki w znajomości zasad i przepisów gier sportowych, lekkoatletycznych, 

gimnastycznych. 

4.Nie pracuje nad podniesieniem swojej sprawności motorycznej oraz umiejętności.  

5.Jest niezdyscyplinowany, niekoleżeński, często narusza zasady bhp, narażając na 

niebezpieczeństwo siebie lub współćwiczących. 

6.Opuszcza bez usprawiedliwienia lekcje w.f.. 

7.Nie przygotowuje się do lekcji. 
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      8.Prowadzi niehigieniczny tryb życia. 

 Uczeń może uzyskać ocenę semestralną lub roczną wyższą od przewidywanej. Specyfika 

oceniania z wychowania fizycznego zakłada ocenianie uczniów głównie za wysiłek włożony na 

lekcji. Sprawdzenie osiągnięć ucznia będzie miało charakter egzaminu i obejmować będzie 

ocenę jego umiejętności, motoryczności i wiadomości z dyscyplin objętych programem 

nauczania. Natomiast pozostałe składowe oceny rocznej (semestralnej), niezbędne do 

obliczenia średniej ważonej będą wzięte z dziennika (aktywność na lekcjach w czasie roku 

szkolnego oraz systematyczny w nich udział udział). 

 Ocena umiejętności (np. stanie na rękach, kozłowanie piłki, poruszanie się w obronie podczas 

gry) jest niewymierna i bierze się pod uwagę technikę wykonywania ćwiczeń, dokładność, 

szybkość oraz uzyskane efekty. 

 Przy ocenianiu motoryczności porównuje się wynik ucznia z wynikami innych uczniów naszej 

szkoły danej grupy wiekowej. Przedział wyników (od najsłabszego do najlepszego) dzieli się 

na cztery równe części. Grupa wyników najsłabszych decyduje o ocenie dopuszczającej, 

następna – dostatecznej, kolejna – dobrej, potem – bardzo dobrej i najwyższa – celującej 

(wartościowy wynik w oczach oceniającego). Ocenę niedostateczną za motoryczność 

otrzymuje uczeń, który nie ukończy lub nie podejmie próby. 

 

Krośnica, 02. 09. 2019                                                                        Sporzadził: Diter Kalla 


