
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W 
KLASACH IV-VIII 

 
1. UCZEŃ 

- zna zasady i kryteria oceniania oraz poziomy wymagań na poszczególne oceny 
- jest informowany o każdej ocenie na bieżąco 
- ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny 
- nieuczestniczenie w więcej 50% zajęć lekcyjnych powoduje nieklasyfikowanie ucznia 

z przedmiotu 
2. NAUCZYCIEL 

- na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych i 
sposobach sprawdzania umiejętności i wiedzy 

- zobowiązany jest na podstawie pisemnej opinii poradni specjalistycznej 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 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązku specyfiki zajęć (aktywność 
ucznia na zajęciach, indywidualne możliwości ucznia, przygotowanie do zajęć ). 
4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć z wychowania 
fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii 
lekarskiej. 
 
 
 
Ocena semestralna i roczna obejmuje: 
 
1. Ocenę za indywidualne możliwości ruchowe ucznia. 
Kontroli i ocenie mogą podlegać umiejętności z 
- techniki i taktyki wykonywania poszczególnych elementów z nauczanych dyscyplin  
- umiejętności asekuracji i pomocy w czasie wykonywania ćwiczeń 
- umiejętności w zakresie doboru ćwiczeń do samousprawniania się 
- umiejętności samokontroli i samooceny 
- umiejętności dokonywania pomiarów, odczytu i zapisu wyników 
Podczas wykonywania elementów technicznych oceniamy przede wszystkim estetykę, 
płynność i poprawność danego ćwiczenia.  
Uczeń, który posiada zaświadczenie lekarskie zwalniające z wykonywania czynności, które są 
niezbędne do realizacji sprawdzianu podlegającego ocenie, wykonuje sprawdzian zastępczy. 
 
 
2. Ocenę za wiadomości. 
Wykładnikiem stopnia opanowanych przez ucznia wiadomości jest przede wszystkim 
umiejętność ich wykorzystania w praktycznym działaniu. Dotyczy ona stopnia opanowania 
wiadomości i terminologii związanej z wychowaniem fizycznym, kulturą fizyczną i sportem. 
W obszarze tym uczniowie otrzymują + 
 
3. Ocenę za postawę i aktywność. 
Aktywność ucznia na zajęciach wf zaznaczana jest przy pomocy znaków + i – ( za 5 + uczeń 
otrzymuję ocenę bdb, za 5 – ocenę nast.) 



Plusy uczniowie otrzymują za : przygotowanie do lekcji, przejawy zaangażowania, stosunek 
do przedmiotu, wykonywanie ćwiczeń w sposób zbliżony do swoich maksymalnych 
możliwości, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach, przygotowanie lub prowadzenie 
części lekcji pod opieką nauczyciela, pełnienie roli sędziego, dbanie o bezpieczeństwo swoje i 
innych, przestrzeganie regulaminów i zasad fair play, poszanowanie mienia społecznego, 
obowiązkowość, sumienność, zdyscyplinowanie i życzliwy stosunek do innych. 
Minusy uczniowie otrzymują przy niechętnym i negatywnym stosunku do uczestnictwa w 
zajęciach za w/w elementy. 
 
5. Ocenę za udział w imprezach sportowych  (ocena cząstkowa) 
- uczestnictwo w zajęciach SKS ( min. 80% obecności na zajęciach) 
- reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych 
- udział w indywidualnych i drużynowych zawodach wewnątrzszkolnych 
 
6. Przygotowanie do zajęć 
Uczeń może zgłosić 2 razy w semestrze brak stroju bez żadnych konsekwencji. Za 3 
nieprzygotowanie i każde następne, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
Uczeń ćwiczy wyłącznie w stroju sportowym. Zabrania się ćwiczenia w okularach ( z 
wyjątkiem specjalistycznych okularów sportowych) ze względów bezpieczeństwa. 
 
OCENA CELUJĄCA 
- uczeń aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach 
- nie posiada nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach 
- systematycznie poprawia swoją sprawność motoryczną 
- rozwija swoje umiejętności 
- wykazuje dużą samodzielność i pomysłowość podczas zajęć 
- swoją postawą motywuje innych do udziału w zajęciach 
- w życiu kieruje się zasadą fair play 
- umiejętności przekraczają zakres obowiązującego programu wf 
- reprezentuje szkołę w zawodach sportowych 
- aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły  
 
OCENA BARDZO DOBRA 
- uczeń całkowicie opanował materiał programowy 
- aktywnie i systematycznie uczestniczy w lekcjach ( nie mniej niż 90%) 
- systematycznie poprawia swoją sprawność motoryczną 
- rozwija swoje umiejętności 
- jego postawa, zaangażowanie i stosunek do przedmiotu nie budzą żadnych zastrzeżeń 
- posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i wykorzystuje je w praktycznym 
działaniu 
- umie dokonać samooceny własnej sprawności fizycznej 
- uczestniczy w życiu sportowym szkoły, nie jest to jednak działalność systematyczna 
  
OCENA DOBRA 
- uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie 
- utrzymuje sprawność motoryczną na stałym poziomie 
- wykazuje postęp w zakresie umiejętności sportowych 
- podejmuje próby oceny własnych umiejętności i sprawności motorycznej 
- posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela 
- nie wykazuje się samodzielnością i pomysłowością, wykonuje polecenia nauczyciela 



- nie uczestniczy w życiu sportowym szkoły 
 
OCENA DOSTATECZNA 
- uczeń opanował materiał programowy ze znacznymi lukami 
- nie czyni postępów w sprawności ogólnej 
- wykazuje się niską aktywność na zajęciach 
- nie próbuje dokonać samooceny własnej sprawności fizycznej 
- nie chce uczestniczyć w zawodach sportowych i zajęciach pozalekcyjnych 
- w jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a tych które ma, nie 
potrafi wykorzystać w praktyce 
- jego postawa i stosunek do przedmiot budzą zastrzeżenia 
 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
- uczeń realizuje wymagania podstawowe z zakresu programu wf przy dużej pomocy 
nauczyciela 
- nie podejmuje prób oceny własnych umiejętności 
- wykazuje spadek sprawności fizycznej 
- często odmawia udziału w zajęciach lub wykonywania ćwiczeń 
- wykazuje niski poziom zdyscyplinowania, nie przestrzega regulaminów 
- nie uczestniczy w życiu sportowym szkoły 
 
OCENA NIEDOSTATECZNA 
- nie opanował umiejętności i wiadomości objętych podstawą programową w stopniu 
koniecznym 
- nie jest w stanie samodzielnie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności 
- posiada nieobecności niesprawiedliwione, jego ilość zgłaszanych nieprzygotowań do lekcji 
przewyższa liczbę zajęć, w których uczestniczy czynnie. 
 
 
 
 
 
 
ZASADY KORYGOWANIA OCEN 
 
Uczeń może skorygować ocenę wyłącznie z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 
- usprawiedliwiona nieobecność lub brak możliwości zaliczenia sprawdzianu są podstawą 
wyznaczenia nowego terminu nie później niż 2 tygodnie po pierwszym terminie 
- nowy termin wyznacza nauczyciel na wyraźne życzenie ucznia 
- przekroczenie terminu z przyczyn nieusprawiedliwionych równoznaczne jest z otrzymaniem 
oceny niedostatecznej 
- uczeń nie jest klasyfikowany z przedmiotu z powodu ciągłej lub bardzo długiej nieobecności 
(50% nieobecności na zajęciach) 
 
 
 
 
 
 



PRZEDZIAŁ ŚREDNIEJ WYNIKAJĄCEJ Z OCEN CZĄSTKOWYCH PRZY 
WYSTAWIANIU OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH Z WF: 
 
OCENA CELUJĄCA                 5.51 – 6.0 
OCENA BARDZO DOBRA      4.61 – 5.50 
OCENA DOBRA                        3.61 – 4.60 
OCENA DOSTATECZNA         2.61 – 3.60 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA     1.61 – 2.60 
OCENA NIEDOSTATECZNA   0 – 1.60 


