
Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego 

 

Ocenianiu podlegają: 

–aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,  
–postawa ucznia i stosunek do zajęć szkolnych,  
– systematyczność na zajęciach: noszenie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia na 
lekcjach wf, 

–dbanie o higienę osobistą, otoczenia i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,  
– udział i osiągnięcia ucznia w szkolnych i pozaszkolnych formach aktywności 
związanych ze sportem i kulturą fizyczną, 

–wiadomości związane z kulturą fizyczną,  
–umiejętności ruchowe. 

 

Przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych ( śródrocznych i rocznych) bierze się pod uwagę 
wszystkie oceny cząstkowe z zachowaniem wynikającej ze specyfiki przedmiotu ich 
hierarchii przedstawionej w poniższej tabeli. 

 

 waga oceny wyrażona w punktach  
   

1 umiejętności ruchowe 

2 wiadomości 

3 dodatkowa aktywność ruchowa, udział w zawodach, sks 

4 systematyczność 

5 aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych i 

 pozalekcyjnych 

5 higiena, zasady bezpieczeństwa 

 

Ostateczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel, biorąc pod uwagę oceny cząstkowe, 
zaangażowanie ucznia, jego indywidualne potrzeby edukacyjne, zalecenia poradni pp. 

 

1. Uczeń za aktywność na zajęciach, odpowiednią postawę, przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa i higieny może otrzymać „ +”, .  
Za zdobycie pięciu „+” uczeń otrzymuje ocenę cząstkową „bdb”. 

 

2. Uczeń za unikanie poleceń nauczyciela, nieodpowiednią postawę, brak 
zaangażowania, nie stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny może otrzymać „ -
”. Za zdobycie pięciu „-” uczeń otrzymuje ocenę cząstkową „ndst”. 

 

3. Systematyczność oceniana jest przez frekwencję oraz przygotowanie do zajęć.  
Jeżeli uczeń ma 100% frekwencji na zajęciach wf, nie będzie miał nieprzygotowania do zajęć 
wf, otrzyma ocenę cząstkową „cel” w każdym semestrze.  
Jeżeli uczeń będzie miał 1 lub 2 nieprzygotowania, otrzyma ocenę „bdb” w każdym 
semestrze. 

 

4. W obszarze wiadomości uczeń oceniany jest za wykonanie i terminowe oddanie 
zadań- projektów z zakresu wiadomości o kulturze fizycznej. Złożenie wyznaczonego 
zadania po terminie skutkuje jego niezaliczeniem i otrzymaniem oceny cząstkowej „ndst”. 

 

5. Umiejętności ruchowe z zakresu gier zespołowych, lekkiej atletyki, zajęć rekreacyjno-
ruchowych, sprawności koordynacyjno- kondycyjnych uczeń otrzymuje ocenę cząstkową w 

skali 1-6. 

 

6. Uczeń za reprezentowanie szkoły w rozgrywkach sportowych i zajęcie w zawodach 
miejsca: I-III otrzymuje ocenę cząstkową „cel”  
poniżej III miejsca otrzymuje ocenę cząstkową za udział w zawodach „bdb”. 



7. Uczeń przed rozpoczęciem lekcji w ciągu semestru może zgłosić dwa razy 
nieprzygotowanie- brak stroju („np”).  
Za trzecie „np” w semestrze uczeń otrzymuje ocenę cząstkową „ndst”. 

 

8. Uczeń ubiegający się o celująca ocenę semestralną i roczną nie może w ciągu 
semestru otrzymać oceny „ ndst” za nieprzygotowania do zajęć. 


