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 Przedmiotowe zasady oceniania 
  z wychowania fizycznego 

 
 

I. Z wychowania fizycznego wystawia się ocenę śródroczną  

i końcoworoczną. 

 

II. Ocena śródroczna i końcoworoczna z wychowania fizycznego  

jest średnią ocen uzyskanych przez ucznia w ciągu półrocza z : 

 
a) systematycznego udziału w zajęciach lekcyjnych  

i edukacji zdrowotnej –  x 1 
b) aktywności na zajęciach lekcyjnych i edukacji zdrowotnej –  x 

1 
c) udziału w zawodach międzyszkolnych i projektach 

edukacyjnych – x 1 
d) postęp sprawności fizycznej – x 1 
e) umiejętności – x 1 
f) edukacji zdrowotnej – zadania indywidualne lub zespołowe 

(projekty) –   x 2 
g) oceny pracy ucznia w klasach dwujęzycznych dotyczącej 

specyficznych zadań – x1 

h) przygotowanie do zajęć – x 1 
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Szczegółowe kryteria oceny: 
 

1. Ocena za systematyczny udział w zajęciach i przygotowanie 

do zajęć 

 
● Celująca           - od 95% udziału w zajęciach 

● Bardzo dobra  - od 90% udziału w zajęciach 

● Dobra                - od 75% udziału w zajęciach 

● Dostateczna       - od 60% udziału w zajęciach 

● Dopuszczająca   - od 45% udziału w zajęciach 

● Brak zadania  - od mniej niż 45% udziału w zajęciach 

 

 

Uwagi: 

⮚  Systematyczny udział w zajęciach oceniany jest w każdym miesiącu. 

⮚ Uczeń może zgłosić bez żadnych konsekwencji dwa nieprzygotowania w półroczu, za 

każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną w kategorii 

przygotowanie do zajęć. 

⮚ Nieobecność lub niećwiczenie ucznia na lekcji wf usprawiedliwione przez rodziców lub 

lekarza i każde nieprzygotowanie do lekcji powyżej dwóch w półroczu ma wpływ na ocenę za 

systematyczny udział w zajęciach. 

⮚ Niewykorzystanie nieprzygotowań w półroczu promowane jest oceną celującą na 

koniec półrocza w kategorii przygotowanie do zajęć (warunkiem jest 80% obecności na 

zajęciach). 

⮚ W przypadku ciągłej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (trwającej minimum  

7 dni) możliwe jest odstępstwo od regulaminu (po wcześniejszym okazaniu usprawiedliwienia).  

⮚ Nieobecność nie jest liczona, jeżeli uczeń uczestniczy w tym czasie  

w innych zajęciach organizowanych przez szkołę (wyjazd klasowy, zawody, konkursy, 

olimpiady). 

⮚ Brak pozytywnej oceny za systematyczny udział w zajęciach traktowany jest jako brak 

zadania, uczeń otrzymuje wówczas wpis „bz” (przy liczeniu średniej ważonej ma on wagę o 

wartości równej „0”) 

 
 

TABELA OCEN SYSTEMATYCZNEGO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 
14 h/ M-C  13 h / M-C  12 h/M-C  11 h/M-C  10 h/M-C  

14 -13 cel 13 - 12 cel 12 - 11 cel 11 cel 10 cel 

12 bdb 11 bdb 10 bdb 10 - 9 bdb 9 - 8 bdb 

11-10 db 10 - 9 db 9 - 8 db 8 - 7 db 7 db 

9 - 8 dst 8 - 7 dst 7 - 6 dst 6 dst 6 - 5 dst 

7 - 6 dop 6 dop 5 dop 5 dop 4 dop 

5 i mniej bz 5 i mniej bz 4 i mniej bz 4 i mniej bz 3 i mniej bz 

15h/M-C  9 h/M-C  8 h/M-C  7 h/M-C  6 h/M-C  

15 - 14 cel 9 cel 8 cel 7 cel 6 cel 

13 - 12 bdb 8 - 7 bdb 7 bdb 6 bdb 5 bdb 

11 - 10 db 6 db 6 - 5 db 5 db 4 db 

9 - 7 dst 5 dst 4 dst 4 dst 3 dst 

6 dop 4 dop 3 dop 3 dop 2 dop 

5 i mniej bz 3 i mniej bz 2 i mniej bz 2 i mniej bz 1 bz 
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2. Ocena za aktywność na zajęciach wychowania fizycznego  

 
● za każde 6 plusów ocena celująca 

● za każde 3 minusy ocena niedostateczna  
 

Uwagi: 

⮚ Plusy na zajęciach wychowania fizycznego uczeń może otrzymywać po każdej lekcji, 

uczniowie zdobywają je za zaangażowanie w lekcję, wykonywanie ćwiczeń i zadań w sposób 

zbliżony do maksimum swoich możliwości, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach i 

pomoc w ich organizacji, zdyscyplinowanie, udział w rozgrywkach wewnątrzszkolnych, za 

najlepszy wynik testu w klasie (2 plusy). 

⮚ Minusy otrzymują uczniowie za negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach, brak 

dyscypliny, nieodpowiednie przygotowanie do zajęć, stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych 

ćwiczących.  

⮚ Uczeń dwa razy do roku przed wystawieniem ocen śródrocznych i końcoworocznych  

otrzymuje ocenę celującą za udokumentowany systematyczny udział w pozaszkolnych 

zajęciach sportowych (min. 3 x w tygodniu). 
 

 

 

3. Ocena za zadania indywidualne lub zespołowe z edukacji 

zdrowotnej 

 
⮚ Uczeń w wyznaczonym terminie powinien wywiązać się z powierzonego mu zadania, 

jeżeli tego nie zrobi otrzymuje ocenę niedostateczną.  

⮚ W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń powinien w ciągu            2 

tygodni przedstawić zaległą pracę, jeżeli tego nie zrobi otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 

 

4. Ocena za aktywność na zajęciach edukacji zdrowotnej 

 
● za każde 6 plusów ocena celująca 

● za każde 3 minusy ocena niedostateczna 
 

 

⮚ Plusy na zajęciach edukacji zdrowotnej uczniowie zdobywają za zaangażowanie na 

lekcji, aktywny udział w zajęciach i pomoc w ich organizacji. 

 

⮚ Minusy otrzymują uczniowie za negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach, brak 

dyscypliny oraz nieodpowiednie przygotowanie do zajęć.  
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5. Ocena za postęp sprawności  

 

⮚ wystawiana jest raz w każdym półroczu 

 

I półrocze 

 
● Celująca – wszystkie wyniki powyżej średniej rocznika 

● Bardzo dobra – trzy próby powyżej średniej rocznika, jedna poniżej 

● Dobra – dwa, trzy lub cztery wyniki poniżej średniej rocznika 

● Dostateczna – brak jednego wyniku 

● Dopuszczający – brak dwóch wyników 

● Niedostateczna – brak trzech wyników 

● Brak zadania – brak czterech prób („bz” przy liczeniu średniej ważonej 

ma wagę o wartości równej „0”) 

 

     II półrocze 

 
● Celująca – poprawa wyników we wszystkich próbach 

● Bardzo dobra – poprawa wyników jednej, dwóch lub trzech prób, bez 

obniżenia wyników żadnej próby 

● Dobra – uzyskiwanie wyników na tym samym poziomie lub poprawa 

jednych a pogorszenie drugich 

● Dostateczna – obniżenie wyników jednej lub dwóch prób bez poprawy 

wyników żadnej próby, brak jednego wyniku 

● Dopuszczający – obniżenie wyników trzech prób bez poprawy czwartej 

lub brak dwóch wyników 

● Niedostateczna – obniżenie wyników wszystkich czterech prób lub brak 

trzech prób 

● Brak zadania – brak czterech prób („bz” przy liczeniu średniej ważonej 

ma wagę o wartości równej „0”) 
Uwagi: 

⮚ Pobicie rekordu szkoły w jednej z prób podwyższa ocenę o jeden stopień. 

⮚ Uzyskiwanie wyników bardzo dobrych (najlepszych w grupie, zbliżonych do rekordu 

szkoły) jest traktowane jako poprawa próby. 

⮚ Aby poprawa próby oceniona została na ocenę bardzo dobrą uzyskane wyniki muszą 

być lepsze od średniej rocznika, w przeciwnym razie najwyższą oceną może być ocena dobra. 

⮚ Dopuszcza się odstępstwa od wyżej wymienionych kryteriów, jeżeli obniżenie 

parametrów sprawności nastąpiło w wyniku długotrwałej choroby powodującej znaczne 

osłabienie organizmu. 

⮚ Osoby zwolnione z części testów nie mogą mieć oceny wyższej niż bdb. 
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Test sprawności fizycznej przeprowadzany 
2x w roku (październik, kwiecień) we wszystkich klasach 

 

1. Szybkość i zwinność – bieg po ósemce 5x6 m 

Wynik próby : czas przebiegnięcia mierzony jest z dokładnością do 

0,1 s 

 

2. Moc -skok w dal z miejsca  

Wynik próby : długość skoku mierzona jest z dokładnością do 5 cm 

 

3. Siła (tylko chłopcy)- uginanie RR w podporze przodem 

Wynik próby :  liczba poprawnie wykonanych powtórzeń  
 

4. Wytrzymałość – wejście na step prawą nogą zejście  

ze stepu, wejście na step lewą nogą i tak na zmianę 

Wynik próby :liczba poprawnie wykonanych powtórzeń w ciągu 2 

minut 

 

 

5. Gibkość (tylko dziewczęta)  

- ze stania na ławce, stopy złączone, NN wyprostowane w kolanach,  

łagodny skłon w przód.  

Wynik próby : zasięg podczas skłonu mierzony jest z dokładnością do 

1 cm 
 

 

 

6. Umiejętności 

 
▪ Uczeń uzyskuje oceny ze sprawdzianu umiejętności różnorodnych form ruchowych – 

w każdym półroczu przeprowadzane są dwa lub trzy sprawdziany. 

▪ Uczeń uzyskuje ocenę za samodzielnie przeprowadzoną rozgrzewkę lub samodzielne 

przeprowadzenie fragmentu lekcji – jedną lub dwie w każdym półroczu. 

⮚ uczeń nieobecny na sprawdzianie otrzymuje wpis brak zadania „bz” i ma 2 tygodnie 

na jego zaliczenie 

⮚ uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie nie dłuższym niż 2 

tygodnie od terminu uzyskania oceny 

⮚ uczeń w trakcie semestru powinien przeprowadzić samodzielnie jedną rozgrzewkę, 

jeżeli nie wywiąże się z tego zadania otrzymuje wpis brak zadania „bz” 

⮚ brak zadania „bz” przy liczeniu średniej ważonej ma wagę o wartości równej „0” 
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Uwagi końcowe: 

 
o Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć  

w zajęciach wychowania fizycznego muszą do dnia 21 września bieżącego roku złożyć 

zwolnienie do Dyrektora Szkoły i odebrać decyzję o zwolnieniu z zajęć. Zwolnienie z zajęć 

oznacza, że uczeń nie ćwiczy na zajęciach, ale musi być na nich obecny.  

W klasie I-ej każdy uczeń powinien uczestniczyć w zajęciach edukacji zdrowotnej. 
o Uczniowie z dysfunkcjami zwalniani są z niektórych testów sprawnościowych i 

sprawdzianów umiejętności. 
o Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego brany jest pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, dlatego oceny z systematycznego 

udziału w zajęciach wystawiane są po zakończeniu każdego miesiąca, a oceny z aktywności w 

zależności od uzyskanych przez ucznia plusów. 
o Nauczyciel ma podstawę do wystawienia oceny z wychowania fizycznego  

w przypadku, kiedy uczeń zwolniony jest z zajęć lekcyjnych i do wyboru, 

 a uczęszcza tylko na edukację zdrowotną. 
o Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego w klasie I ma obowiązek 

przeprowadzić w każdym semestrze dwie rozgrzewki, sędziować gry zespołowe, brać udział w 

organizacji wydarzeń sportowych na terenie szkoły i uzupełniać aktualnymi informacjami 

gabloty. 
 

 

Oceny śródroczne i końcoworoczne : 
 

Niedostateczny poniżej 1,80 

Dopuszczający od 1,80 

Dostateczny  od 2,75 

Dobry   od 3,70 

Bardzo dobry od 4,65 

Celujący  od 5,20   
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