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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

z wychowania fizycznego na rok szkolny 2011/2012 

 
1. Na lekcjach organizacyjnych w każdej klasie uczniowie są powiadamiani o zakresie 

i sposobach oceniania oraz wymaganiach klasyfikacyjnych. 

2. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie ( +) i ( -). 

3. Uczeń zdobywa również oceny ze sprawdzianów praktycznych np. biegi, rzuty, skoki. 

4. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu praktycznego musi tę ocenę 

poprawić w czasie 2 tygodni od przeprowadzenia tego sprawdzianu. 

5. Przy ustalaniu oceny z wych. fizycznego oprócz ocen cząstkowych należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

6. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wych. fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wych. fizycznego, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”. 

8. Uczeń może być nie klasyfikowany, jeżeli brak jest podstawy do ustalenia oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

9. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

10. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

na prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

11. Ocenę niedostateczną z przedmiotu może poprawić tylko na ocenę dopuszczającą. 

Egzamin poprawkowy przeprowadzony jest w terminie wyznaczonym przez dyrekcję 

szkoły. Jest to egzamin komisyjny w skład, którego wchodzi dwóch nauczycieli i 

dyrektor. 

12. Uczeń jest zobowiązany do przynoszenia stroju sportowego oraz obuwia sportowego. 

13. Dwa razy na półrocze uczeń może zgłosić nie przygotowanie do lekcji, każde następne 

nie przygotowanie to ocena niedostateczna. 

14.  Uczeń nieprzygotowany lub zwolniony przebywa w sali, lub zgodnie z przepisami 

BHP dotyczących ilości uczniów przebywających  w Sali gimnastycznej , przebywa 

w świetlicy szkolnej ,  pod opieką wychowawcy świetlicy . 

15.  Uczeń nieprzygotowany do lekcji wych. fizycznego dostaje do opracowania 

teoretyczne zadanie, dotyczące przedmiotu. 

 

 

 
 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 

z wychowania fizycznego 
 

 

I. POSTAWA WOBEC PRZEDMIOTU 
 

 

STOPIEŃ ZA FREKWĘCJĘ 

 

 

UWAGI 

Celujący ( 6) 
Uczestniczenie we wszystkich 

zajęciach w semestrze 
1. Usprawiedliwiona 

nieobecność w szkole nie 

wpływa na obniżenie oceny. 

2. Lekcje opuszczone to 

nieusprawiedliwione 

nieobecności, nieuczestniczenie 

w zajęciach, (brak stroju).  

3. Trzy spóźnienia traktowane są 

jako jedne zajęcia opuszczone. 

Bardzo dobry ( 5) 
Opuszczone maksymalnie dwie 

lekcje 

Dobry ( 4) 
Opuszczone maksymalnie cztery 

lekcje 

Dostateczny ( 3) 
Opuszczonych maksymalnie sześć 

lekcji 

Dopuszczający( 2) 
Opuszczonych maksymalnie 

osiem lekcji 

Niedostateczny (1) 
Opuszczonych dziesięć lekcji i 

więcej 

 

 

 

 

 

STOPIEŃ ZA AKTYWNOŚĆ 

 

 

UWAGI 

Celujący ( 6) 
Bardzo duża liczba plusów, bez 

żadnego minusa 

1. Dużą czy małą liczbę 

plusów bądź minusów, 

rozpatrujemy w odniesieniu 

do danej grupy ćwiczebnej. 

Bardzo dobry ( 5) 
Duża liczba plusów – z maksymalnie 

dwoma minusami 

Dobry ( 4) 
Przewaga plusów nad minusami – 

lub: równowaga 

Dostateczny ( 3) Minusy przeważają nad plusami 

Dopuszczający (2) Kilka minusów bez plusów 

Niedostateczny (1) Duża liczba minusów – bez plusów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA I UMIEJĘTNOŚCI 

 

 

STOPIEŃ ZA POSTĘP SPRAWNOŚCI 

 

 

UWAGI 

Celujący ( 6) 
Poprawa wyników we wszystkich 

próbach 

1. Uzyskiwanie wyników bardzo 

dobrych ( najlepszych grupie, 

zbliżonych do rekordów szkoły) jest 

traktowana jako poprawa próby. 

2. Aby poprawa próby została oceniona 

na: bardzo dobry, uzyskany wynik 

musi być lepszy od średniej rocznika; 

w przeciwnym razie najlepszą oceną 

może być: dobry. 

3. Dopuszcza się odstępstwa od ww. 

kryteriów, jeżeli obniżenie sprawności 

nastąpiło w wyniku długotrwałej 

choroby, powodującej znaczne 

osłabienie organizmu. 

4. Testy przeprowadzane są na 

początku roku szkolnego. 

5. Porównanie własnych wyników z 

normami dla danego wieku i 

najlepszymi rezultatami szkoły, 

wywieszonymi na tablicy 

informacyjnej 

Bardzo dobry 

(5) 

Poprawa wyników, co najmniej jednej, 

dwóch lub trzech prób – bez obniżenia 

pozostałych 

Dobry ( 4) 

Uzyskiwanie wyników na tym samym 

poziomie lub poprawa jednych, a 

obniżenie drugich wyników 

Dostateczny ( 3) 
Obniżenie jednej lub dwóch prób bez 

poprawy wyników żadnej próby 

Dopuszczający 

(2) 

Obniżenie wyników pięciu prób, bez 

poprawy sześciu 

Niedostateczny 

(1) 

Obniżenie wyników wszystkich sześciu 

prób 

 

 

 

 

STOPIEŃ ZA UMIEJĘTNOŚCI 

 

 

 Umiejętność ocenia się dla orientacji ucznia i nauczyciela, aby sprawdzić, 

w jakim stopniu została opanowana dana czynność ruchowa. 

 Kryterium to jednak nie ma decydującego wpływu przy wystawianiu 

stopnia końcowego. 

 Umiejętność podlegają ocenie w skali sześciostopniowej. 

 Ocena według kryterium, wywieszonego miesiąc przed zajęciami 

kontrolno – oceniającymi, na koniec semestru lub koniec roku 

dydaktycznego. 
 

 

 

 

 



III. WIADOMOŚCI 
 

 

STOPIEŃ ZA WIEDZĘ Z KULTURY FIZYCZNEJ 
 

 

1. Ocenie podlega znajomość określonej tematyki: 

 Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna 

 Technika i taktyka 

 Higiena i hartowanie organizmu 

 Zasady bezpieczeństwa, asekuracja podczas wykonywania ćwiczeń 

 Przepisy i sędziowanie 

 Zasada czystej gry i sportowego kibicowania. 
 

2. Wiadomości podlegają ocenie w skali sześciostopniowej. 

 

 

OSTATECZNA OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

JEST WYPADKOWĄ PIĘCIU SKŁADOWYCH: 

 
 Oceny za frekwencję 

 Oceny za aktywność 

 Oceny za postęp sprawności fizycznej 

 Oceny za umiejętności 

 Oceny za wiedzę z kultury fizycznej. 

 

Zasadniczym kryterium oceny z wychowania fizycznego powinien być 

wysiłek ucznia, wkładany w usprawnienie się i wywiązywanie się 

z podejmowanych przez niego zadań. 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Uczeń reprezentujący szkołę w zawodach sportowych może mieć 

podwyższoną ocenę końcową o jeden stopień. 

2. Uczeń uczęszczający dodatkowo, na SKS-y i za 100 % frekwencję na tych 

zajęciach, może mieć podwyższoną ocenę o jeden stopień. 

3. W przypadku ciągłej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole ( trwającej 

miesiąc i dłużej) możliwe jest odstępstwo od wyżej wymienionego 

REGULAMINU. 

Każdy uczeń może mieć, co najmniej ocenę bardzo dobrą – nawet ten o bardzo 

niskiej sprawności fizycznej. 
 


