
 

Zasady
oceniania 

z 
wychowania
fizycznego 



1. WYMAGANIA  EDUKACYJNE  NIEZBĘDNE  DO  OTRZYMANIA
PRZEZ  UCZNIA  ŚRÓDROCZNYCH  I  ROCZNYCH  OCEN
KLASYFIKACYJNYCH

Celujący –  uczeń wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiąków wynikających ze
specyfiki zajęć, systematycznie uczestniczy w zajęciach, zawsze jest przygotowany i
bardzo  aktywny,  rozwija  swoje  zdolności  i  zainteresowania  poprzez  udział  w
zajęciach SKS, zawodach szkolnych i międzyszkolnych lub z pomocą nauczyciela
organizuje  zawody szkolne,  przynależy do klubu sportowego na terenie  miasta,  a
także jest ponadprzeciętnie sprawny fizycznie.

Bardzo  dobry  –  uczeń  systematycznie  uczestniczy  w  zajęciach  wychowania
fizycznego,  jest  przygotowany  do  zajęć,  jest  bardzo  aktywny  i  zaangażowany  w
lekcję, nie poddaje się w zdobywaniu umiejętności i nie zniechęca, chętnie pomaga
innym. Wykazuje postępy w osobistym usprawnianiu, ćwiczenia wykonuje sprawnie
i pewnie. Zna przepisy i sygnalizację gier zespołowych, samodzielnie sędziuje mecze
oraz umiejętnie przeprowadza rozgrzewkę Bierze aktywny udział w zajęciach SKS
czy zawodach szkolnych, nie jest to jednak działalność systematyczna.

Dobry  –  uczeń  systematycznie  uczestniczy w zajęciach  wychowania  fizycznego,
zdarzyło mu się  do 5 razy nie  mieć  stroju sportowego lub otrzymał  jedną ocenę
niedostateczną z aktywości. Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce.
Nie  uczestniczy w dodatkowych zajęciach sportowych i nie reprezentuje szkoły w
zawodach  sportowych.  Wykazuje  stałe  i  dość  dobre  postępy  w usprawnianiu  się.
Postawa i stosunek do zajęć nie budzą zastrzeżeń, na lekcji jest zaangażowany i na
prośbę nauczyciela pomaga słabszym kolegom. 

Dostateczny  –  uczeń  wykazuje  przeciętną  sprawność  fizyczną,  wykazuje  małe
postępy w usprawnianiu się, nie uczestniczy systematycznie w zajęciach, zapomniał
stroju  od  6-10  razy  w  semestrze,  nie  jest  aktywny  i  otrzymał  dwie  oceny
niedostateczne z aktywności.  Ćwiczenia wykonuje niedbale i  niechęnie,  posiadane
wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce z pomocą nauczyciela.

Dopuszczający – uczeń wykazuje niechętny i lekceważący stosunek do przedmiotu.
Postępy w usprawnianiu są minimalne, nie wywiązuje się z obowiązków, notorycznie
nie bierze udziału w lekcji z powodu braku stroju, jednak zdobywa minimalną liczbę
ocen niezbędnych do uzyskania oceny końcowej. Ćwiczenia wykonuje niedbale i z
dużymi błędami technicznymi, posiada mało wiadomości z zakresu kultury fizycznej.

Niedostateczny  –  uczeń  nie  spełnia  wymagań  stawianych  przez  program,
notorycznie  zaniedbuje  swoje  obowiązki,  nie  nosi  stroju  sportowego,  nie  bierze
aktywnego udziału w lekcji.  Nie interesuje  się  własnym rozwojem, nie  wykonuje
poleceń  nauczyciela,  wykazuje  lekceważący  stosunek  do  zajęć,  nie  podejmuje
wysiłku  podejścia  do  sprawdzianów.  Swoim  zachowaniem  często  stwarza
niebezpieczeńtwo. 



2. SPOSOBY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Obszary aktywności Ogólne zasady

Wysiłek  wkładany  przez  ucznia  –
wywiązywanie  się  z  obowiązków,
systematyczny udział w zajęciach

Za  100%  przygotowanie  do  lekcji  w
ciągu  semestru  (strój  sportowy)  uczeń
otrzymuje ocenę bardzo dobrą
Jeśli  nie przyniósł  stroju max.  5 razy –
ocenę dobrą
od  6-10  dostateczną,  powyżej  10
dopuszczającą 

Za aktywny udział w lekcji uczeń może
otrzymać  „+”  plusa  ,  lu  za  brak
aktywności  „-”  minusa,  który  jest
wspisywany  do  notesu  nauczyciela.  Za
trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo
dobrą,  którą  nauczyciel  wpsuje  do
dziennika.  Natomiast  za  trzy  minusy
niedostateczną.

Aktywność na rzecz kultury fizycznej Za udział, godne reprezentowanie szkoły
w  zawodach  sportowych  oraz  wzorową
postawę  podczas  tych  zawodów  uczeń
otrzymuje stopień celujący
Za  systematyczne  uczestnistwo
w  zajęciach  SKS,  klubach  sportowych,
zawodach  szkolnych,  organizacje
zwodów i sędziowanie – uczeń otrzymuje
ocenę celującą 

Sprawność  fizyczna  –  sprawdziany
praktyczne

Za  sprawdziany  z  opanowania
umiejętności  technicznych  gier
zesołowych  uczeń  otrzymuje  stopień
minimum  dostateczny  do  celujący  w
zależności  od  poziomu  technicznego
wykonania.

Zdolności  motoryczne  :szybkość,  siła,
skoczność,  wytrzymałość  ,  sprawdzane
będą  na  podstawie  testów  i
opracowanych  dla  nich  norm
ogólnopaństwowych,  wtedy uczeń może
otrzymać stopień od dopuszczającego do



celującego. 

Wiadomości Za  samodzielne  sędziowanie,
prowadzenie rozgrzewki  uczeń otrzmuje
stopień  od  dostateczny  do  celujący,  w
zależności  od  stopnia  opanowania  tych
umiejętności 

3. Sposoby przekazywania uczniom informacji zwrotnej

– Informacja zwrotna podczas zajęć wychowania fizycznego jest przekazywana
uczniom na bieżąco w formie ustnej

– podczas  sprawdzania  umiejętności  technicznych:  gier  zespołowych,
gimnastyki,  uczniowie  otrzymują  informację  zwrotną  w  formie  pisemnej
(tabelarycznie  –  z  zaznaczeniem  konkretnych  umiejętności  i  stopnia  ich
opanowania – graficznie „++”  bardzo dobrze, „+” dobrze , „-” minimalnie

4. EWALUACJA I MONITORING

– Zasady oceniania z wychowania fizycznego monitorowane są na bieżąco w
sposób ciągły czego efektem mogą być zmiany w zasadch oceniania

– W zasadach oceniania z wychowania fizycznego mogą być dokonywane
zmiany wynikające ze zmian w statucie szkoły

– zasady oceniania z wychowania fizycznego poddane zostają ewaluacji na
końcu każdego roku szkolnego


