
Przedmiotowe Zasady Oceniania 

        Wychowanie fizyczne 

 

I. OCENIANE OBSZARY 

1. Umiejętności 

- wykonywanie ćwiczeń fizycznych(poziom sprawności) 

- asekuracja i znajomość przepisów 

-higiena i zachowania prozdrowotne 

2. Stosowanie umiejętności w sytuacjach praktycznych 

- nawyk ruchowy 

- uczestnictwo w zajęciach ruchowych w szkole i poza nią 

3. Pozytywny stosunek do zajęć lekcyjnych i samej aktywności ruchowej 

4. Obecność i przygotowanie do zajęć lekcyjnych 

II. FORMY OCENIANIA 

1. Zapowiedziane sprawdziany umiejętności ruchowych (wykonywanie ćwiczeń wcześniej 

doskonalonych) 

2. Aktywność na lekcjach 

3. Udział w zawodach szkolnych, międzyszkolnych, czynne uprawianie sportu (w zależności 

od poziomu i osiągnięć ucznia- ocena cząstkowa 5,6) 

III. CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA 

Każdy uczeń powinien w ciągu półrocza otrzymać oceny z: 

1. Sprawdzianów praktycznych, 

2. Wiedzy dotyczącej asekuracji, bhp i przepisów gier sportowych, 

3. Aktywności i stosunku do przedmiotu 

Uczeń ma prawo 2 razy w ciągu półrocza być nieprzygotowanym do lekcji (brak stroju 

sportowego). 

Każde następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. Uczeń niedysponowany, 

przeziębiony lub w złej kondycji fizycznej może być zwolniony z ćwiczeń pod warunkiem 

zgłoszenia złego samopoczucia w stroju sportowym. 



IV. MOŻLIWOŚĆ POPRAWY OCENY 

1. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu z powodu nieprzygotowania do 

lekcji (brak stroju) ma prawo do poprawy oceny w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny 

niedostatecznej 

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń fizycznych na podstawie zwolnienia lekarskiego w czasie 

zaliczania ćwiczeń jest zobowiązany zgłosić chęć zaliczenia ćwiczeń bezpośrednio po 

zakończeniu zwolnienia lekarskiego. 

3. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z powodu nieobecności usprawiedliwionej ma obowiązek 

zgłosić chęć zaliczenia sprawdzianu na następnej lekcji wychowania fizycznego. 

4. Uczeń nie ma prawa do poprawy oceny na zajęciach w sytuacji ewidentnego unikania lekcji 

wf (godziny nieusprawiedliwione) 

V. KRYTERIA OCENY UCZNIA  

   100 – 99 % - celujący 

    98 – 91 % - bardzo dobry 

    90- 76  %  - dobry 

    75 – 60 % -  dostateczny 

    59 – 35 % - dopuszczający 

VI. ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ  

Uczeń, który jest zwolniony z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego ma obowiązek  w tej 

lekcji uczestniczyć, chyba że posiada decyzję dyrektora wydaną na wniosek rodziców                     

o zwolnieniu z obowiązku uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego. W przypadku 

ucznia zwolnionego z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny wpisuje się „zwolniony”. 

VII. USTALENIE OCENY PÓŁROCZNEJ I ROCZNEJ 

Ocena końcowa jest składową umiejętności fizycznych, zaangażowania na zajęciach, 

predyspozycji psychofizycznych oraz stosunku do aktywności fizycznej i lekcji wf. Wpływ   na 

ocenę końcową ma również udział w pozaszkolnych zajęciach i zawodach sportowo-

rekreacyjnych. 

VIII. OCENIANIE UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI POTRZEBAMI 

EDUKACYJNYMI 

- ocena powinna być pozytywna, doceniająca nawet najmniejsze nawet wysiłki czy 

umiejętności ucznia, 

- oceniać w oparciu o pozytywne wzmocnienia- pochwały, nagradzanie, wkład pracy,  



- jeżeli istnieje taka konieczność należy dać uczniowi więcej czasu na wykonanie zadania, 

- należy uwzględniać rodzaj schorzenia, przyjmowane leki, powodujące określone trudności 

funkcjonowaniu na lekcji wychowania fizycznego, 

- postępuję się zgodnie z indywidualnymi zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

IX. PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM 

- oceniając ucznia należy uwzględnić jego udział w zawodach sportowych , 

- pracując z uczniem zdolnym należy systematycznie monitorować przyrost  jego umiejętności, 

- nagradzać ucznia oceną za umiejętności i wiadomości wykraczające poza podstawę 

programową i wiedzę szkolną. 

- wspierać i pobudzać do rozwoju umiejętności sportowych.  

      Opracował: Zespół nauczycieli wychowania fizycznego. 

 

 

 


