
ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIANIU: 

Podejście do Przedmiotu ( PDP):  

Systematyczny udział w zajęciach ma za zadanie wdrażanie ucznia do systematycznego podejmowania aktywności fizycznej w życiu codziennym.  Uczeń  

na każdej lekcji ma odnotowywane, czy w niej czynnie uczestniczy, czy posiada odpowiedni strój. Zwolnienia od rodzica lub lekarza i nieobecności są również 

zaznaczane. Każdy przypadek braku stroju lub braku odpowiedniego zmiennego i czystego obuwia, spóźnienia i ucieczki będą odnotowywane uczniowi przez  

nauczyciela. 

Przygotowanie do zajęć to posiadanie przez ucznia właściwego stroju sportowego tj. (biała koszulka, sportowe spodenki lub getry albo dres oraz czyste obuwie 

zmienne zarówno uczniowie ćwiczący i niećwiczący). Uczniowie z długimi włosami muszą mieć je spięte gumką. Na lekcji obowiązuje CAŁKOWITY zakaz 

noszenia biżuterii, zegarków, a także telefonów i innych urządzeń elektronicznych.  

Dopuszczalne jest zgłoszenie dwóch braków stroju w semestrze. Każde kolejne niećwiczenie tzn. brak stroju to ocena niżej z podejścia do przedmiotu. Uczeń  

z tego obszaru jest oceniany po ok. jednym miesiącu zajęć. W jednym półroczu będą wystawione  3 lub 4 oceny z tego obszaru - waga oceny  "5".  

Aktywny udział w zajęciach:  

Aktywność ucznia na zajęciach wychowania fizycznego zaznaczana jest przy pomocy znaków (+) i (-). Zaangażowanie uczniów  może być, także oceniane na 

bieżąco odpowiednią oceną. Kryterium dotyczące oceny postawy ucznia i stosunku do zajęć lekcyjnych uwzględnia: 
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Plusy (+) uczniowie otrzymują za: przejawy zaangażowania, stosunek do przedmiotu, wykonywania ćwiczeń w sposób zbliżony do swoich maksymalnych 

możliwości, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach,  dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzeganie regulaminów i zasad bhp oraz zasady 

fair play, poszanowanie mienia szkolnego, obowiązkowość, sumienność, zdyscyplinowanie i życzliwy stosunek do innych. 

Minusy (-) uczniowie otrzymują za niechętny i negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach za w/w elementy. 

Na koniec każdego półrocza  „+” i „-” będą zliczane i tak za każde trzy  „+” uczeń otrzymuje dodatkowo ocenę bardzo dobrą z tego obszaru oraz za każde trzy  

„-„ uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z tego obszaru – waga oceny „4”. 

Umiejętności:  z tego obszaru uczeń będzie  otrzymywał ocenę za umiejętności: 

 

Ruchowe : sprawdziany z umiejętności ruchowych oraz testy sprawności motorycznej podlegają ocenie zgodnie z rozkładem materiału w danej klasie – waga 

oceny „1”.  

Inne umiejętności: ocenie podlegają także inne umiejętność, takie jak np.: prowadzenia rozgrzewki, sędziowanie, organizacji zawodów, imprez itp. – waga 

oceny „3”.  

 

Sprawdziany z umiejętności oraz wiadomości są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z powodu nieobecności lub usprawiedliwienia opuścił sprawdzian, powinien w 

ciągu 2 tygodni do niego przystąpić. 

Wiadomości : w tym obszarze ocenie podlegać będą  prace związane z kulturą fizyczną, prace pisemne, multimedialne  związane z Edukacją 

Zdrowotną, a także prace podczas zdalnego nauczania. Będą podlegać ocenie,  także wiadomości przekazywane na bieżąco w trakcie lekcji - waga oceny „2”. 

Zawody:   

• Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

• Za zdobycie punktowanego miejsca w zawodach  powiatowych, strefowych, wojewódzkich i ogólnopolskich otrzymuje ocenę  celującą. 

• Za uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych szkolnych otrzymuje ocenę bardzo dobrą – waga oceny „3”. 

Zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów… podstawowym przedmiotem oceny z 

wychowania fizycznego jest wkładany wysiłek ucznia.  

Ocena półroczna lub końcowo roczna jest wypadkową oceną z tych 4 lub 5 obszarów. Piąty obszar dotyczyć będzie tylko ucznia, który reprezentuje szkołę w 

zawodach sportowych lub podejmie się zdań dodatkowych.  Udział w zawodach NIE JEST PODSTAWĄ do wystawienia oceny celującej na półrocze lub 

koniec roku szkolnego! 

 

Uczeń zwolniony całkowicie z lekcji wychowania fizycznego, będzie mieć zapisane na świadectwie „zwolniony / zwolniona”. 


