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I. Schemat oceniania z wychowania fizycznego: 

1. Wysiłek wkładany przez ucznia (zaangażowanie, postawa) 

2.  Systematyczny udział w zajęciach 

3.  Umiejętności ruchowe zawarte w podstawie programowej 

4.  Wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej 

5.  Aktywność sportowa na rzecz szkoły 

6.  Pozaszkolna aktywność sportowo – rekreacyjna 

 

 Przy ocenianiu ucznia z wychowania fizycznego na pierwszym miejscu brany 

jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia na zajęciach. Bardzo ważnym kryterium 

oceny jest systematyczny udział ucznia w zajęciach. Uczeń zostaje oceniony za 

sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających 

z przedmiotu, właściwą postawę, zaangażowanie w przebieg lekcji, jak również 

przygotowanie się do zajęć wychowania fizycznego. Obowiązkiem jest przestrzeganie 

regulaminu korzystania z sali gimnastycznej, regulaminu krytej pływalni, a także 

regulaminu boiska zewnętrznego. 

 

II. Wpływ aktywnego uczestnictwa ucznia na ocenę końcową z wychowania fizycznego: 

 

 za uczestnictwo w zajęciach w ilości 51% - 60% - dopuszczający 

 za uczestnictwo w zajęciach w ilości 61% - 70%      - dostateczny 

 za uczestnictwo w zajęciach w ilości 71% - 80%      -dobry 

 za uczestnictwo w zajęciach w ilości 81% - 90% -  bardzo dobry 

 za uczestnictwo w zajęciach w ilości 91% - 100% -  celujący 

 

III. Wzór stroju sportowego na zajęcia ruchowe uczniów: 

 Biały podkoszulek (dopuszczalny mały kolorowy druk), krótki rękaw 

 Spodenki krótkie w kolorze CZARNYM  

 Buty na jasnej podeszwie  

 

IV. Zasady uzyskiwania ocen  
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 w celu uzyskania pozytywnej oceny z wychowania fizycznego, uczeń klasy pierwszej 

musi zaliczyć: 

- zajęcia na pływalni 

- testy i sprawdziany przewidziane w klasie pierwszej 

 ocena semestralna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych 

 w sytuacji, gdy stan zdrowia ucznia uniemożliwia praktyczne zaliczenie zajęć 

basenowych, istnieje możliwość zaliczenia w formie teoretycznej (o przebiegu 

zaliczenia decyduje nauczyciel uczący przedmiotu)  

 osoba niedysponowana podczas zajęć na pływalni ma obowiązek posiadać stosowne 

zwolnienie, a także strój sportowy umożliwiający wejście na basen. Podczas trwania 

zajęć poszerza wiedzę z zakresu techniki i nauki pływania z materiałów powierzonych 

przez nauczyciela/instruktora. 

 w przypadku nieuzasadnionego braku zaliczenia formy obowiązkowej w określonym 

terminie (miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej) uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną za każdy nie zaliczony sprawdzian. 

 w przypadku 100 % frekwencji ucznia na zajęciach z wychowania fizycznego, 

nauczyciel ma prawo wystawić ocenę śródroczną i roczną o stopień wyższą od 

proponowanej, wynikającej z ocen bieżących. 

 uczeń jest nie klasyfikowany, gdy jego nieobecności na zajęciach z wychowania 

fizycznego przekraczają połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

 w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres 

uniemożliwiający wystawienie oceny semestralnej lub klasyfikacyjnej na koniec roku 

szkolnego, zamiast oceny nauczyciel wpisuje „zwolniony” lub „zwolniona”. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. 

 uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy nie zrealizował podstawy programowej 

zawartej w planie nauczania danej klasy. 

 za nieprzestrzeganie regulaminowego stroju sportowego, lub jego brak na 

poszczególnych zajęciach, uczeń otrzymuje cząstkową ocenę niedostateczną. 

 za aktywny udział w przebiegu pięciu kolejnych zajęć uczeń otrzymuje cząstkową 

ocenę bardzo dobrą. 

 

Ostateczną decyzję co do ustalenia oceny śródrocznej i końcowej ucznia podejmuje 

nauczyciel uczący w danej klasie (grupie). 
 

V. Szczegółowe kryteria oceniania 

1. Wymagania na poszczególne oceny (śródroczne, roczne): 

 

Celujący 
Bardzo 

dobry 
Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny 

Uczeń spełnia 

wymagania na 

Uczeń 

wykonuje 

Uczeń 

wykonuje 

Uczeń 

wykonuje 

Uczeń próbuje 

wykonać 

Uczeń nie 

podejmuje 
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ocenę bardzo 

dobrą i wybiega 

swoimi 

umiejętnościam

i daleko poza te 

wymagania np. 

reprezentuje 

szkołę w danej 

dyscyplinie 

sportowej 

z sukcesami na 

etapie finału 

wojewódzkiego 

ćwiczenia 

starannie i 

bez błędów, 

prawidłowo 

stosuje 

nabyte 

umiejętności 

ćwiczenia 

poprawnie, 

ale zdarzają 

mu się 

sporadycznie 

błędy 

wykonania, 

wyciąga 

wnioski z 

tego co robi 

ćwiczenia, 

ale popełnia 

częste błędy 

wykonania 

i nie 

wyciąga 

wniosków z 

tego co robi 

ćwiczenie, ale 

z różnych 

względów nie 

potrafi go 

wykonać, lub 

wykonuje je 

częściowo 

prób 

wykonania 

ćwiczenia lub 

odmawia jego 

wykonania 

 

2. Narzędzia pomiaru 

 Obserwacja ucznia na zajęciach wychowania fizycznego. 

 Testy umiejętności ruchowych lub pojedyncze zadania ruchowe, sprawdzające 

postęp w opanowywaniu umiejętności ruchowych. 

 Testy/rozmowy sprawdzające wiadomości ucznia. 

 Próby sprawności I wydolności fizycznej. 

 

3. Skala oceniania 

 ocena celująca   (6), 

 ocena bardzo dobra  (5), 

 ocena plus dobra   (+4), 

 ocena dobra   (4), 

 ocena plus dostateczna  (+3), 

 ocena dostateczna  (3), 

 ocena dopuszczająca  (2), 

 ocena niedostateczna  (1). 

 

 

VI. Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego 

 

 respektowane będą zwolnienia, napisane i podpisane osobiście przez rodzica /opiekuna 

prawnego, dotyczące ważnych powodów, dla których uczeń nie może aktywnie 

uczestniczyć w lekcji wychowania fizycznego, lecz nie dłuższe niż tydzień; 

 w przypadku zwolnienia na czas dłuższy niż tydzień, wymagane jest dostarczenie 

zwolnienia wypisanego przez lekarza; 
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 uczeń posiadający zwolnienie lekarskie z wychowania fizycznego (jeśli nie jest 

zwolniony z zajęć decyzją Dyrektora Szkoły) ma obowiązek czynnie uczestniczyć 

w zajęciach z wyjątkiem ćwiczeń określonych przez lekarza; 

 uczennica niedysponowana może zostać zwolniona tylko z wykonywania ciężkich 

ćwiczeń fizycznych, a także sprawdzianów po okazaniu odpowiedniego zwolnienia 

podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego. 

 

Opracował: Marcin Kowal  
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