
1. OCENA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
 
Kontrola i ocena są naturalną konsekwencją realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego. Rozporządzenie 
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów… (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z 
późniejszymi zmianami) wyraźnie mówi, że przy ustalaniu oceny osiągnięć edukacyjnych w zakresie 
wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
W związku z powyższym w ZSEiL proponuje się następujące PrzedmiotoweZasady Oceniania. 
 

A. Przedmiot i kryteria oceny z wychowania fizycznego 
 Elementy składowe oceny Treść oceny 

1 Systematyczny udział 
i zaangażowanie w lekcjach WF 
(postawa ucznia), 

Na koniec każdego miesiąca uczeń otrzymuje miesięczną ocenę za 
aktywność: 
 Celująca – za ćwiczenie na wszystkich lekcjach 
 Bardzo dobra - jeśli nie ćwiczy lub jest nieobecny na jednej 

lekcji 
 Dobra - jeśli nie ćwiczy lub jest nieobecny na dwóch lekcjach 
 Dostateczna - jeśli nie ćwiczy lub jest nieobecny na trzech 

lekcjach 
 Dopuszczająca - jeśli nie ćwiczy lub jest nieobecny na czterech 

lekcjach 
 Niedostateczna - jeśli nie ćwiczy lub jest nieobecny na pięciu 

lekcjach  
 
Uczeń mający zwolnienie lekarskie dłuższe niż jeden tydzień, nie 
otrzymuje oceny za aktywność w danym miesiącu. 
Nie wystawia się oceny za aktywność, jeśli w danym miesiącu 
odbyło się mniej niż 8 lekcji wychowania fizycznego. 
 
Dodatkowo uczeń może dostać ocenę - celującą lub bardzo dobrą 
za różne formy aktywności podczas lekcji: 

 Sędziowanie 
 Prowadzenie rozgrzewki 
 Pomoc w prowadzeniu i przygotowaniu lekcji 

lub niedostateczną za: 
 Nie sportowe zachowanie np. przeklinanie 
 Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji 
 Ucieczkę z zajęć 

2 Udział w sprawdzianach Każdy uczeń musi wziąć udział, raz w semestrze, w sprawdzianie 
„indeks sprawności fizycznej” (odmowa wzięcia udziału skutkuje 
otrzymaniem cząstkowej oceny niedostatecznej). 
Za udział we wszystkich sprawdzianach, ujętych w planach pracy, 
uczeń otrzymuje ocenę celującą, a bardzo dobrą, jeśli opuści tylko 
jeden sprawdzian (nie dotyczy „indeksu sprawności fizycznej”). 

3 Umiejętności ruchowe i 
organizacyjne 

Uczeń przystępujący do sprawdzianu otrzymuje ocenę za 
umiejętności ruchowe. Kryteria ocen za umiejętności ruchowe 
zostaną ustalone i zapisane w planach pracy dla każdej klasy. 
Uczeń organizujący (współorganizujący) zawody szkolne lub 
klasowe, konkursy, zajęcia sportowe otrzymuje cząstkową ocenę 
bardzo dobrą lub celującą za każde wydarzenie, które 
przygotowuje. 

4 Wiadomości Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za wiadomości dotyczące: 
 poszczególnych dyscyplin sportowych w tym przepisów gry 
 zasad przeprowadzania rozgrzewki  
 znajomości ćwiczeń 
 umiejętności diagnozowania sprawności fizycznej  
 znajomości reakcji organizmu na wysiłek fizyczny  
 określenia wskaźnika BMI 
 edukacji zdrowotnej 
Dodatkowe kryteria oceny za wiadomości zostaną określone w 



planach pracy dla poszczególnych klas. 
5 Aktywny udział w życiu sportowym 

szkoły oraz aktywność własna  
(udział w rozgrywkach szkolnych i 
międzyszkolnych, udział w zajęciach 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych) 

- uczeń reprezentujący szkołę w rozgrywkach międzyszkolnych 
otrzymuje ocenę celującą na koniec roku, jeśli nie lekceważy 
obowiązków ucznia na lekcjach 
- uczeń biorący udział w rozgrywkach szkolnych otrzymuje 
cząstkową ocenę celującą za każdą dyscyplinę, w której bierze 
udział 
- uczeń uczestniczący w zajęciach sportowych bądź rekreacyjnych 
poza szkołą (klub sportowy, pływalnia, siłownia, fitness klub, itp.), 
który może to udokumentować, otrzymuje cząstkową ocenę bardzo 
dobrą, 
- uczeń systematycznie uczęszczający na szkolne zajęcia 
pozalekcyjne w ramach SKS otrzymuje cząstkową ocenę celującą, 
- uczeń reprezentujący szkołę w zawodach międzyszkolnych 
otrzymuje cząstkową ocenę celującą za każdą dyscyplinę, w której 
bierze udział. 

6 Edukacja zdrowotna - uczeń otrzymuje „+” za aktywne uczestnictwo w każdych 
zajęciach z obszaru edukacji zdrowotnej. Trzy plusy stanowią 
cząstkową ocenę bardzo dobrą. 
- każdy uczeń otrzymuje cząstkową ocenę za udział w projekcie 
edukacyjnym. 

 
 

B. Poprawianie oceny przez ucznia 
 

Uczeń może poprawić otrzymane oceny cząstkowe z wyjątkiem: oceny aktywności miesięcznej, oceny za udział 
w sprawdzianach, oceny za aktywność podczas zajęć edukacji zdrowotnej oraz oceny z projektu edukacyjnego. 
Aby poprawić ocenę z umiejętności ruchowych uczeń wykonuje po raz kolejny to samo zadanie ruchowe. 
Aby poprawić ocenę z wiadomości uczeń wykonuje inne zadanie teoretyczne zlecone przez nauczyciela 
wychowania fizycznego. Poprawianie ocen cząstkowych odbywa się na zajęciach pozalekcyjnych. 
 

C. Ocena semestralna i roczna 
 

Ocenę semestralną stanowi średnia arytmetyczna: 
- ocen aktywności miesięcznej 
- ocen za udział w sprawdzianach 
- ocen za umiejętności ruchowe i organizacyjne 
- ocen za wiadomości 
- ocen za aktywny udział w życiu sportowym szkoły oraz aktywność własną  
- oceny za edukację zdrowotną. 
 
Ocenę roczną ustala się na podstawie dwóch ocen semestralnych. 
 
 


