
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

 

 

I  Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie:  

 

 

Zachowania i postawy:  

ˇ Aktywność na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych (zaangażowanie,  wysiłek 

wkładany w rozwój sprawności, udział w życiu sportowym szkoły),  

ˇ Stosunek do przedmiotu i frekwencja na lekcjach wychowania fizycznego,  

ˇ Dbałość o zdrowie (higiena osobista, strój),  

ˇ Przestrzeganie regulaminów, przepisów i obowiązków ucznia,  

ˇ Życzliwy stosunek do innych,  

 

 

Umiejętności:  

ˇ Ruchowe - stopień opanowania umiejętności ruchowych z zakresu wymagań programowych (co 

potrafię, jak wykonuję?),  

ˇ Organizacyjne - stopień opanowania umiejętności organizowania zajęć rekreacyjno- sportowych i 

zabaw w grupach rówieśniczych, 

 

 

Wiadomości:  

ˇ Znajomość określonej tematyki o rozwoju fizycznym, rozwoju sprawności fizycznej, technice i taktyce 

wykonywania ruchu, higienie, hartowaniu, zasadach bezpieczeństwa, regulaminach i przepisach, 

zasadach "czystej gry", zasadach sportowego kibicowania, oraz organizacji zajęć ruchowych,  

 

 

II  Kryteria ocen z wychowania fizycznego:  

 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

ponadto: 

 ˇReprezentuje szkołę w zawodach sportowych 

 ˇUczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych 

 ˇOsiąga sukcesy trenując w klubie  

ˇ Inspiruje i organizuje imprezy sportowo- rekreacyjne  



 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w pełni opanował umiejętności i wiadomości na 

poziomie wymagań podstawowych i ponadpodstawowych. Ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, w 

odpowiednim tempie. Zna podstawowe przepisy i zasady organizacji zawodów w dyscyplinach 

objętych programem. Doskonali swoją sprawność fizyczną, wykazuje pozytywny stosunek do 

przedmiotu poprzez aktywną postawę na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Wkłada maksymalny 

wysiłek w kształtowanie swojego rozwoju psychofizycznego przestrzegając zasad higienicznego trybu 

życia.  

 

 

 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który w pełni opanował umiejętności i wiadomości na poziomie 

podstawowym, wykonuje ćwiczenia samodzielnie jednak z małymi błędami technicznymi lub w 

słabym tempie. Zna zasady podstawowych dyscyplin sportowych. Przy pomocy nauczyciela potrafi 

wykorzystać w praktyce nabyte wiadomości i umiejętności. Cechuje go pozytywny stosunek do 

przedmiotu i aktywna postawa na lekcji. Wkłada duży wysiłek rozwijając swoją sprawność fizyczną. 

Zna i stosuje zasady higieny osobistej.  

 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności ruchowe i wiadomości z 

poziomu podstawowego. Wkłada minimalny wysiłek w swoje usprawnianie, wykazuje małe postępy. 

Jest mało aktywny i mało systematyczny na lekcjach.  

 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w wyniku swej postawy, jak również pracy na lekcjach 

wykazuje braki w opanowaniu umiejętności i wiadomości w wymaganiach na poziomie 

podstawowym. Niesystematycznie bierze udział w zajęciach i wykazuje bardzo małe postępy w 

usprawnianiu fizycznym. Jest często nieprzygotowany do lekcji. Cechuje go brak zaangażowania we 

własne usprawnienie.  

 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował umiejętności i wiadomości zawartych 

w wymaganiach na poziomie podstawowym. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i nie wykazuje 

żadnych postępów we własne usprawnianie. Jego postawa na lekcjach jest nieodpowiednia. 

 

 

III  Umowy i uzgodnienia:  

 

1. Uczeń i jego rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń (choroby, urazy).  

2. Uczniowie uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości mogą być zwolnieni w danym dniu 

z wykonywania planowych ćwiczeń.  

3. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji jeden raz w ciągu semestru bez konieczności 

przedstawiania usprawiedliwienia.  



4. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na 

podstawie opinii wydanej przez lekarza.  

W przypadku zwolnienia ucznia z lekcji wychowania fizycznego, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 

 

 

 

IV Sprawdziany z działu wiadomości :  

0 – 29% - niedostateczny (1) 

30 -49% - dopuszczający (2) 

50 – 74% - dostateczny (3)  

75 – 89% - dobry (4)  

90 – 99% - bardzo dobry (5) 

100% + zadanie dodatkowe – celujący (6) 


