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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 

W Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu 
 

 

PODSTAWOWE OBSZARY OCENIANIA 

Proponowany system oceniania daje możliwość zdobycia ocen bardzo dobrych i 

dobrych nawet tym uczniom, u których motoryka jest słabiej rozwinięta, ponieważ na 

lekcjach wychowania fizycznego najbardziej liczą się: chęci - czyli stosunek ucznia do 

własnych możliwości, postęp- czyli opis poziomu osiągniętych zmian w stosunku do 

diagnozy wstępnej, postawa- czyli stosunku do partnera, przeciwnika, sędziego, nauczyciela, 

diagnoza- czyli wynik osiągnięty w sportach wymiernych i dokładność wykonywania 

ćwiczeń a nie osiąganie konkretnych wyników sportowych. 

 

Nauczyciel wystawia ocenę biorąc pod uwagę oceny z poszczególnych obszarów: 

 

PODSTAWOWY: 

 Umiejętności indywidualne ruchowe 

 Systematyczność - uczestnictwo i przygotowanie do lekcji 

 Aktywność i postawa wobec przedmiotu i kultury fizycznej 

 Wiadomości 

 

DODATKOWY: 

 Sport – udział ucznia w zawodach sportowych: 

- reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych – uczeń otrzymuje 

cząstkową ocenę bardzo dobrą za każdorazowy udział; 

- zdobycie punktowanego miejsca w zawodach gminnych, powiatowych, 

strefowych, wojewódzkich i ogólnopolskich – uczeń otrzymuje cząstkową ocenę 

celującą za każdorazowe osiągnięcie; 

- systematyczne uczestnictwo w zajęciach szkolnych pozalekcyjnych lub 

pozaszkolnych potwierdzonych zaświadczeniem – uczeń otrzymuje cząstkową 

ocenę bardzo dobrą w danym półroczu; 

 

Uwaga:  Czynne i systematyczne uczestnictwo w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym nie jest warunkiem otrzymania  

oceny celującej z wychowania fizycznego na półrocze / koniec roku szkolnego, ale może być 

w wyjątkowych sytuacjach podstawą do podniesienia oceny z wychowania fizycznego 

maksymalnie do oceny bardzo dobrej. 

 
 

SPOSÓB OCENIANIA 

 Zgodnie z WZO wg skali ocen 1-6, 

 Graficznie za pomocą (+) i (-) 
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OCENA ZA INDYWIDUALNE UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE 

Kontroli i ocenie mogą podlegać umiejętności z następujących grup: 

-technika i taktyka wykonania poszczególnych elementów nauczanych dyscyplin i 

konkurencji m.in.: z gier zespołowych, gimnastyki, lekkiej atletyki, 

-podczas wykonywania elementów technicznych oceniamy przede wszystkim staranność, 

estetykę, płynność i poprawność danego ćwiczenia. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który odmówi przystąpienia do sprawdzianu. 

Jeżeli, z przyczyn losowych, uczeń opuścił zajęcia ze sprawdzianem, ma obowiązek 

zaliczenia sprawdzianu w ciągu 30 dni po uzgodnieniu terminu z nauczycielem.  

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z tego sprawdzianu. 

 

OCENA ZA UCZESTNICTWO i PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI 

Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych 

Uczestnictwo w zajęciach jest ważnym elementem w realizacji procesu wychowania 

fizycznego. Systematyczny udział w zajęciach ma za zadanie wdrażanie ucznia do 

systematycznego podejmowania aktywności fizycznej w życiu codziennym.  
 

Dziewczęta z powodu niedyspozycji są zwolnione z niektórych ćwiczeń w czasie lekcji. 

Uczeń który jest nieobecny na lekcji na potrzeby szkoły (zawody, konkursy) nie wlicza się do 

ilości opuszczonych godzin. 

 

Przygotowanie do lekcji (strój sportowy) 

Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane posiadanie przez ucznia właściwego 

stroju sportowego (tj. spodenki sportowe, koszulka, obuwie zmienne lub dres 

przeznaczonego wyłącznie do ćwiczeń fizycznych, brak biżuterii oraz w przypadku dłuższych 

włosów gumka), nie spóźnianie się na lekcje, nieuciekanie z lekcji (przez ucieczkę z lekcji 

wychowania fizycznego rozumie się sytuację kiedy uczeń danego dnia obecny jest na 

wszystkich lekcjach oprócz lekcji wychowania fizycznego, nie jest zwolniony z tej lekcji 

przez wychowawcę, rodzica, dyrektora szkoły bądź lekarza). 

Każdy przypadek braku stroju lub braku odpowiedniego zmiennego i czystego obuwia, 

spóźnienia i ucieczki nauczyciel zaznacza. Zwolnienie lekarskie usprawiedliwia ucznia z nie 

ćwiczenia na lekcji lub w wyjątkowych przypadkach zwolnienie napisane przez rodzica ale 

dostarczone przed lekcją. 

Dopuszczalne są trzy braki stroju sportowego w semestrze. Za czwarty i każdy następny 

uczeń otrzymuje cząstkową ocenę niedostateczną. 

 

OCENA ZA AKTYWNOŚĆ I POSTAWĘ WOBEC PRZEDMIOTU I KULTURY 

FIZYCZNEJ 

Aktywność ucznia na zajęciach wychowania fizycznego zaznaczana jest przy pomocy 

znaków (+) i (-). Kryterium dotyczące oceny postawy ucznia i stosunku do zajęć lekcyjnych 

uwzględnia: 

PLUSY (+) uczniowie otrzymują za: przejawy dużego  zaangażowania, stosunek do 

przedmiotu, inwencję twórczą, wyjątkowo aktywny udział w zajęciach, przygotowanie lub 

poprawne prowadzenie części lekcji, pełnienie roli sędziego, dbanie o bezpieczeństwo swoje  

i innych, przestrzeganie regulaminu sali, przestrzeganie zasad bhp regulaminów i zasad fair 

play, poszanowanie mienia społecznego, obowiązkowość, sumienność, zdyscyplinowanie  

i życzliwy stosunek do innych, inne pozytywne zachowania w sposób szczególni zauważalny. 

MINUSY (-) uczniowie uzyskują: przy niechętnym i negatywnym stosunku do uczestnictwa 

w zajęciach za w/w elementy. 
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Za uzyskanie: 

- za 3 plusy uczeń otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą 

- każdy minus obniża ocenę cząstkową o jeden stopień w miesiącu 

- za 3 minusy uczeń może otrzymać cząstkową ocenę niedostateczną 

 

OCENA ZA WIADOMOŚCI 

 W tym obszarze uczeń oceniany jest za terminowe oddanie zadań z zakresu 

wiadomości z wychowania fizycznego. Złożenie wyznaczonego zadania po terminie 

skutkuje obniżeniem oceny o stopień pomimo  prawidłowego jej wykonania. 

 

KRYTERIA OCEN 

 

Ocenę celującą -otrzymuje uczeń który spełnia wszystkie warunki: 

-  spełnia wszystkie wymienione kryteria na ocenę bardzo dobrą; 

-  zdobywa punktowane miejsca reprezentując szkołę w zawodach gminnych, powiatowych,   

   strefowych, wojewódzkich i ogólnopolskich 

- lub wielokrotnie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. 

 

Ocenę bardzo dobrą -otrzymuje uczeń, który bardzo starannie i sumiennie wykonuje 

zadania, wykazuje duże zaangażowanie na lekcji oraz jest dobrze przygotowany do zajęć. Nie 

otrzymuje ocen cząstkowych niedostatecznych. Prowadzi sportowy tryb życia, dba o higienę 

osobistą, systematycznie doskonali sprawność motoryczna i osiąga duże postępy w osobistym 

usprawnieniu, wykonuje w terminie wszystkie dodatkowe zadania zlecone przez nauczyciela.  

 

Ocenę dobrą -otrzymuje uczeń, który bez zarzutu wywiązuje się z obowiązków, osiąga 

postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości. Wysokie są staranność i sumienność w 

wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji. Sporadycznie zdarza mu się być 

nieprzygotowanym do lekcji. Uczeń dba o higienę osobistą. 

 

Ocenę dostateczną i dopuszczającą -otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego 

wysiłku w wywiązanie się z obowiązków, stopnia postępu w opanowaniu umiejętności i 

wiadomości, poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, zaangażowanie w 

przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania się do zajęć. 

 

Ocenę niedostateczną -otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący 

stosunek do obowiązków wynikających ze specyfikacji przedmiotu, nie bierze czynnego 

udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla 

siebie i innych, notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć. 

 

Uczeń nieklasyfikowany -uczeń może być nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 

szkolny planie nauczania. 

 
 

 


