
Przedmiotowy system oceniania
 na lekcjach wychowania fizycznego

Ocena pracy ucznia

Uczeń oceniany jest na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego. Na koniec pierwszego 
półrocza oraz na koniec roku szkolnego wystawiana jest ocena semestralna lub końcoworoczna.
 Oceny są zgodnie z podanymi w PSO zasadami w skali od 1 do 6 ( 1-niedostateczna, 
2-dopuszczająca, 3-dostateczna, 4-dobra, 5-bardzo dobra, 6-celująca)

1. Postęp w opanowaniu umiejętności i poprawie ogólnej sprawności fizycznej.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę 
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze 
specyfiki tych zajęć.

2.  Sprawdziany umiejętności
Ocena poprawności wykonania określonych elementów technicznych gier zespołowych i 
ćwiczeń gimnastycznych. Pod uwagę brany jest wysiłek jaki uczeń włożył w stosunku do
swych możliwości po to, by jego wyniki były jak najlepsze.

3. Sprawdziany motoryczności
Ocenianie wg limitów czasowych uzyskanych w próbach sprawnościowych oraz testach 
z uwzględnieniem postępów jakie uczeń uczynił w toku nauki.

4. Praca na lekcji
Szczególna obserwacja i ocena aktywności, stosunek do prowadzącego i 
współćwiczących

5. Przygotowanie do lekcji (strój sportowy)
Ucznia obowiązuje strój sportowy – koszulka (biała) spodenki (granatowe, czarne), ew. 
dresy, obuwie sportowe-zmienione. Zezwalamy na 2-krotne nie ćwiczenie bez 
usprawiedliwienia (brak stroju, brak zwolnienia, złe samopoczucie) w każdym semestrze;
za trzecim i kolejnym razem- ocena niedostateczna. Uczniowie, którzy zawsze ćwiczą na 
lekcjach wychowania fizycznego, wykazali 100% obecność oceniani są na koniec 
semestru bądź całego roku oceną minimum dobrą, bez względu na poziom swojej 
sprawności fizycznej

      6. Dyscyplina na lekcji
Podporządkowanie się poleceniom nauczyciela, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

7. Wiadomości
Sprawdzenie zdobytych wiadomości w działaniu praktycznym, sędziowanie, 
przeprowadzenie zbiórki na początki lekcji.

      8. Aktywność pozalekcyjna
Premiowane cząstkową oceną celującą jest aktywne i systematyczne uczestniczenie w 
życiu sportowym szkoły, zajmowanie czołowych miejsc (1 .) w zawodach rangi gminnej, 
( od 1 do 3 ) rangi powiatowej i wojewódzkiej lub punktowane miejsca w zawodach 



ogólnopolskich, bierze udział w zajęciach w innych klubach sportowych i uzyskuje 
znaczące sukcesy, które  udokumentuje (np. kserokopia dyplomu).
Ocena zgodna z wagą kryteriów ocen cząstkowych .

      9. Stosunek do przedmiotu
Wysiłek jaki uczeń włożył w to, by jego wyniki w stosunku do swoich możliwości, 
wkładu pracy i innych uwarunkowań były bardzo wysokie, premiowane są oceną bardzo 
dobrą.

10. Systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

11.  Uczeń zostaje zwolniony z czynnego udziału w lekcji (bez oceny śródrocznej i 
końcowej) na wniosek rodzica  na podstawie opinii lekarskiej i decyzji dyrektora szkoły.

12. Uczeń zostaje  zwolniony z czynnego udziału w pojedynczych lekcjach przez jeden 
semestr otrzymuje ocenę zgodną z oceną za semestr przepracowany.

13.Uczeń zostaje częściowo zwolniony z niektórych obszarów aktywności  na podstawie 
orzeczenia poradni specjalistycznych.

14. Uczeń zostaje  zwolniony z czynnego udziału w pojedynczych lekcjach na podstawie 
pisemnej prośby rodziców (opiekunów) – do tygodnia od dostarczenia zwolnienia, 
dłuższe zwolnienie z zajęć powinno być udokumentowane zwolnieniem lekarskim.

15. Uczeń zwolniony z czynnego udziału w pojedynczych lekcjach będzie podejmował 
inne działania z zakresu kultury fizycznej np.: funkcja sędziego pomocniczego  

Wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej i
realizowanego w szkole programu nauczania z wychowania

fizycznego uwzględniającego tę podstawę

Kryteria ustalania ocen cząstkowych

Celujący – 6
 aktywne i systematyczne uczestniczenie w życiu sportowym szkoły
 zajmuje czołowe (1. ) miejsce w zawodach rangi gminnej, ( od 1 do 3 ) 

rangi powiatowej i wojewódzkiej lub punktowane miejsca w zawodach 
ogólnopolskich

 bierze udział w zajęciach w innych klubach sportowych i uzyska znaczące
sukcesy, które  udokumentuje (np. kserokopia dyplomu)

Bardzo dobry – 5
 w sposób prawidłowy odwzorowana technika ćwiczenia lub układu 

ćwiczeń
 uzyskanie bardzo dobrego wyniku w próbie motorycznej lub 

wydolnościowej



 zajęcie pierwszego miejsca w turnieju wewnątrzszkolnym lub 
międzyklasowym

 uczeń systematycznie i aktywnie bierze udział w lekcji 

Dobry – 4
 wykonanie ćwiczeń lub układu ćwiczeń z małymi błędami technicznymi
 uzyskanie dobrego wyniku w próbie motorycznej lub wydolnościowej
 zajęcia drugiego miejsca w turnieju wewnątrzszkolnym lub 

międzyklasowym

Dostateczny – 3
 wykonanie ćwiczeń lub układu ćwiczeń niepewne i z dużymi błędami 

technicznymi
 uzyskanie przeciętnego wyniku w próbie motorycznej lub 

wydolnościowej z widocznym wkładem własnym

Dopuszczający – 2
 podjęcie próby wykonania ćwiczenia lub układu ćwiczeń
 podjęcia próby motorycznej
 wykonanie  ćwiczenia lub układu ćwiczeń z wielokrotnymi błędami, brak 

włożonego wysiłku w wykonanie ćwiczenia

Niedostateczny -1
 odmowa wykonania ćwiczenia lub układu ćwiczeń
 odmowa wykonania próby motorycznej
 brak przygotowania do lekcji

Kryteria ustalania ocen śródrocznych i rocznych

Ocena śródroczna i roczna nie jest wystawiana jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. 

Celujący – 6
 uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą
 aktywnie i systematycznie uczestniczy w życiu sportowym szkoły
 zajmuje  czołowe  miejsca  (  1.  )  w  zawodach  rangi  gminnej,

(od 1 do 3) rangi powiatowej, wojewódzkiej lub punktowane miejsca w
zawodach ogólnopolskich

 zna i przestrzega przepisy BHP i regulaminy 

Bardzo dobry – 5
 uczeń całkowicie opanował materiał programowy
 jest sprawny fizycznie



 ćwiczenia  wykonuje  z  właściwą  techniką,  pewnie,  w  odpowiednim
tempie  i  dokładnie,  zna  podstawowe  zasady  dyscyplin  sportowych
zawartych w programie

 posiada  duże  wiadomości  w zakresie  kultury  fizycznej  i  umiejętnie  je
wykorzystuje w praktycznym działaniu

 systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże
postępy w osobistym usprawnianiu

 postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego
nie budzą najmniejszych zastrzeżeń

 bierze  aktywny  udział  w  zajęciach  pozalekcyjnych  i  zawodach
sportowych, nie jest to jednak działalność systematyczna

 zna przepisy BHP , regulaminy i przestrzega ich 

Dobry – 4
 uczeń w stopniu dobrym opanował materiał programowy
 dysponuje dobrą sprawnością motoryczną
 ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie z małymi 

błędami technicznymi
 posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy 

nauczyciela
 nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym 

usprawnianiem, wskazuje stałe, dość dobre postępy w tym zakresie
 jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi 

większych zastrzeżeń
 nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych

zna i przestrzega przepisy BHP i regulaminy 

Dostateczny – 3
 uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie
 dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną
 ćwiczenia wykonuje niesprawnie i z większymi błędami technicznymi
 wykazuje mały postęp w usprawnianiu motorycznym
 w jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne braki
 przejawia różne braki w zakresie kultury osobistej, w postawie i stosunku 

do współćwiczących i prowadzącego zajęcia
 zna i przestrzega przepisy BHP i regulaminy

Dopuszczający -2
 uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym
 jest mało sprawny fizycznie
 ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi
 posiada minimalne wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi 

wykonać prostych zadań z samooceną
 nie jest pilny i wykazuje znikomy postęp w usprawnianiu
 na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie

wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń
 zna i przestrzega przepisy BHP i regulaminy 



Niedostateczny – 1
 uczeń jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program
 posiada bardzo niską sprawność motoryczną
 wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia w dodatku z rażącymi błędami
 charakteryzuje się niewiedzą w zakresie kultury fizycznej
 ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w 

usprawnianiu
 na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże, rażące braki w 

zakresie zachowania się wobec współćwiczących i prowadzącego zajęcia


