
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – WYCHOWANIE FIZYCZNE 

W związku a dwutorowa realizacją wychowania fizycznego ocena śródroczna i roczna będzie 

wystawiana na podstawie ocen uzyskanych na zajęciach lekcyjnych i  zajęciach do wyboru. 

Na zajęciach lekcyjnych oceniane będą następujące obszary:                                                                       

1.Przygotowanie do zajęć                                                                                                                                                         

– posiadanie odpowiedniego ubioru do ćwiczeń, stosownego do charakteru zajęć                                    

2.Umiejętności                                                                                                                                                                                             

- trening zdrowotny                                                                                                                                                                         

– sport                                                                                                                                                                                               

– taniec                                                                                                                                                                                                

– bezpieczna aktywność fizyczna i wypoczynek                                                                                                                     

– sporty całego życia                                                                                                                                                                

3.Diagnoza sprawności i rozwoju fizycznego                                                                                                                                

4.Wiadomości                                                                                                                                                                            

5.Edukacja zdrowotna 

Na zajęciach do wyboru oceniane będą następujące obszary:                                                                                             

1.Przygotowanie do zajęć                                                                                                                                                                     

– posiadanie odpowiedniego ubioru do ćwiczeń stosownego do charakteru i miejsca zajęć                                            

–posiadanie odpowiedniego sprzętu osobistego do ćwiczeń stosownego do charakteru zajęć 

2.Aktywność na zajęciach                                                                                                                                             

-systematyczność udziału w zajęciach                                                                                                                    

3.Zaangażowanie w działalność rekreacyjną i sportową szkoły  lub środowiska                                                                        

– organizacja i udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych szkolnych i środowiskowych 

Odpowiednie oceny semestralne otrzymują uczniowie którzy spełniają poniższe kryteria: 

Ocena celująca  6 

 Uczeń osiągnął bardzo wysoki poziom umiejętności ,sprawności i wiedzy z zakresu 

wychowania fizycznego 

 Aktywnie uczestniczył we wszystkich zajęciach lekcyjnych i  fakultatywnych 

 Aktywnie uczestniczył w życiu sportowym szkoły 

 Reprezentował  szkołę w zawodach sportowych  

 Brał aktywny udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych 

 Posiadł nawyki dbałości o higienę  osobistą, stroju i estetykę miejsca ćwiczeń 

 Zna przepisy i zasady gier sportowych, potrafi współorganizawać i sędziować imprezę 

sportową 

 Zawsze posiadał strój sportowy dostosowany do charakteru i miejsca  zajęć 

 Odznaczał się wysokim poziomem kultury na zajęcia i imprezach sportowych 

 Postawa społeczna ucznia, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzi 

żadnych zastrzeżeń  

 



Ocena bardzo dobra  5 

 Uczeń całkowicie opanował materiał programowy 

 Aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i fakultatywnych 

 Rozumie i stosuje zasady higieniczno-zdrowotne oraz zasady bezpiecznego uczestnictwa w 

aktywności fizycznej 

 Uczestniczy i współorganizuje zawody sportowe, przestrzega zasad „fair –play” 

 Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje postępy w osobistym 

usprawnianiu 

 Bierze aktywny udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, nie jest to jednak działalność 

systematyczna 

Ocena dobra  4 

 Uczeń opanował materiał programowy 

 Potrafi dokonać obiektywnej samooceny sprawności swojej i współćwiczących 

 Dysponuje dobrą sprawnością fizyczną 

 Nie potrzebuje bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem 

 Zawsze jest kulturalny, koleżeński 

 Nie opuszcza zajęć wychowania fizycznego 

 Nie bierze  systematycznego udziału w pozalekcyjnych  zajęciach sportowych 

Ocena dostateczna   3 

 Uczeń opanował materiał  programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami 

umożliwiającymi jednak postęp w dalszym usprawnianiu 

 Dysponuje przeciętną sprawnością  motoryczną 

 Posiada nawyki higieniczno-zdrowotne 

Ocena dopuszczająca  2 

 Uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym 

 Ma niechętny stosunek do ćwiczeń 

 Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej 

 Nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną 

 Przejawia braki z zakresie wychowanie społecznego 

Ocena  niedostateczna  1 

 Uczeń nie spełnia podstawowych wymagań programowych 

 Nie ćwiczy 

 Nie posiada stroju do ćwiczeń 

 Ma nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach lekcyjnych i fakultatywnych 

 Nie czyni żadnych postępów  w osobistym usprawnianiu 

 Ma lekceważący stosunek do przedmiotu 

 



Uwagi  

 Uczeń zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego na każdej lekcji wychowania 

fizycznego i na każdych zajęciach fakultatywnych. Dopuszcza się jednak możliwość jego braku 

w ilości 3 razy w półroczu. Każdorazowe przekroczenie tego limitu skutkuje otrzymaniem  

każdorazowo oceny niedostatecznej. Uczeń który otrzymał choćby jedną ocenę 

niedostateczną za brak stroju nie może otrzymać  śródrocznej i końcoworocznej oceny 

celującej 

 W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony  z zajęć wychowania fizycznego                 

i zajęć fakultatywnych. Decyzję o zwolnieniu ucznia z w/w  zajęć  podejmuje dyrektor szkoły 

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza specjalistę ,Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną , lub inną poradnię 

specjalistyczną .W przypadku  całkowitego zwolnienia ucznia z zajęć zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona” 

 Na podstawie pisemnej opinii stosownej poradni specjalistycznej nauczyciel jest zobowiązany 

obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia , u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w  uczeniu się lub, deficyty rozwojowe , uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym wynikającym z programu nauczania 

 Uczeń ma prawo do składnia egzaminów  sprawdzających i poprawkowych  

 


