
 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA   
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W STARYCH BUDKOWICACH 

 
 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
 

Celem wychowania fizycznego jest zaszczepienie w uczniach systematycznego uczestnictwa przez całe 
życie w różnych formach ruchowych poprzez zwiększanie aktywności ruchowej. 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego brany jest pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany 
przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu. Nie mniej jest 
również postawa społeczna ucznia i jego stosunek do przedmiotu tj. systematyczne uczęszczanie na lekcje, 
przygotowanie do niej (m.in. odpowiedni ubiór), aktywność ucznia, znajomość przepisów, szersza wiedza z 
zakresu higieny i fizjologii wysiłku, potrzeby systematycznego ćwiczenia itp. 

 
Elementami składowymi oceny z zajęć wychowania fizycznego są: 
1. Aktywność i postawa 
2. Poziom umiejętności ruchowych 
3. Frekwencja i uczestnictwo na zajęciach  
4. Poziom wiedzy 
5. Stosunek do przedmiot (dotyczy także zdalnego nauczania – terminowe odsyłanie prac) 
6. Strój – przygotowanie do lekcji 

 
AKTYWNOŚĆ I POSTAWA NA ZAJĘCIACH: 

Nauczyciel wystawia w przedziale 1-4 tygodni ocenę cząstkową z aktywności i postaw na zajęciach.  
Pod uwagę będą brane takie czynniki jak: 

- zaangażowanie w wykonywanie zadań określonych przez nauczyciela, 
- chęć wykorzystania swoich umiejętności podczas zajęć, 
- właściwe zachowanie się wobec nauczyciela i uczniów. 

 
OPANOWANIE UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWYCH           

Kryterium to stosowane i egzekwowane jako opanowanie techniki (poprawności, dokładności, 
płynności, pewności) ćwiczeń zawartych w programie nauczania w formie zadań kontrolno-oceniających lub 
gry w przypadku gier zespołowych. Ocena umiejętności ruchowych może też dotyczyć: gimnastyki i lekkiej 
atletyki. Zadania kontrolne opracowuje nauczyciel wychowania fizycznego. 
   
FREKWENCJA I UCZESTWNICTWO W ZAJĘCIACH 
      Uczeń uzyskuje ocenę:  
celującą - uczestniczył we wszystkich zajęciach 100-90% obecności, 
bardzo dobrą – uczestniczył w zajęciach 89-80% obecności, 
dobrą – uczestniczył w zajęciach 79-70% obecności, 
dostateczną – obecność wynosiła 69-60%, 
dopuszczającą – obecność i udział w zajęciach wyniosła 59-50%, 
Obecność poniżej 50% jest równoznaczna z nie klasyfikowaniem ucznia.       
W sytuacjach wyjątkowych (zwolnienie lekarskie) ocena ustalana jest do czasu przepracowanego przez 
ucznia. 
 
Celowe spóźnienie się na lekcje wychowania fizyczne traktowane jest jako 0,5h nieobecności. 
1 ucieczka z lekcji – 1 ocena niższa z frekwencji, 
3 ucieczki z lekcji –  2 oceny niższe z frekwencji, 



4 ucieczek – 3 oceny niższe z frekwencji, 
5 ucieczek – 4 oceny niższe z frekwencji. 
 
Uczeń z ucieczką może być pozbawiony szans na otrzymanie oceny bardzo dobrej na półrocze lub koniec 
roku szkolnego. 

 
POZIOM WIEDZY: 

Na poziom wiedzy składają się znajomość przepisów, wiedza z zakresu higieny i fizjologii wysiłku, 
edukacja zdrowotna, elementy historii sportu. Prawidłowa terminologia w określaniu nazw przyrządów, 
przyborów i ćwiczeń stosowanych na zajęciach, prawidłowe rozumienie i rozróżnienie pojęć związanych z 
wychowaniem fizycznym: szybkość, wytrzymałość, zręczność, równowaga, rytm, wysiłek, zmęczenie, 
odpoczynek, aktywność fizyczna itp.  
 
STOSUNEK DO PRZEDMIOTU / ZAWODY 

Stosunek do przedmiotu wyraża się w następujących elementach: udział w zajęciach sportowo-
rekreacyjnych i reprezentowanie szkoły. 
W przypadku nauczania zdalnego uczeń zobowiązany jest do odesłania prac w terminie wskazanym przez 
nauczyciela.  
 
STRÓJ 
celujący – bez lub jeden brak stroju,  
3 braki stroju – niedostateczny (za pozostałą część semestru dodatkowa ocena bardzo dobra),  
Każdy kolejny brak stroju powyżej dwóch to kolejna ocena cząstkowa niedostateczna, przy czym: 
4 braki stroju – oprócz ocen cząstkowych niedostatecznych (za pozostałą część semestru dobry), 
5 braki stroju - oprócz ocen cząstkowych niedostatecznych (za pozostałą część semestru dostateczny), 
6 i więcej braków stroju – w ocenach cząstkowych tylko oceny niedostateczne. 
 

 Przygotowanie się do lekcji: 
1. Uczeń potrafi przeprowadzić rozgrzewkę 
2. Ma odpowiedni strój sportowy: zamienna koszulka i spodenki lub dres, zamienne obuwie sportowe i 

skarpetki, ręcznik 
3. Uczeń na prośbę nauczyciela potrafi przeprowadzić 3-5 ćwiczeń z 3 ostatnich godzin lekcyjnych 
4. Jeżeli uczeń nie uczestniczył w zajęciach z powodu braku stroju lub ucieczki to także jest 

zobowiązany do przeprowadzenia 3-5 ćwiczeń  z 3 ostatnich godzin lekcyjnych na polecenie 
nauczyciela.  

    
 
          SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN 
          ocena celująca - 6 
Ocenę celująca otrzymuje uczeń który: 

 osiągnął umiejętności ruchowe znacznie wykraczające poza program nauczania. Spełnia wszystkie 
kryteria na ocenę bardzo dobrą, 

 wkłada maksymalny wysiłek w kształtowanie swego rozwoju psychofizycznego, 
 ćwiczy na każdych zajęciach a jego udział jest pełny i wszechstronny (90-100% frekwencja), 
 bierze czynny udział w pozalekcyjnych zajęciach rekreacyjno-sportowych, 
 swoją postawą i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń, jest wzorem do naśladowania,  
 z zaangażowaniem uczestniczy lub osiąga sukcesy w zawodach sportowych, 
 jego wiedza jest szeroka i odbiega od wymagań programowych. 

 
 ocena bardzo dobry – 5 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: 

 wykazuje systematyczny postęp w osobistym usprawnianiu oraz zabiega o podnoszenie swojej 
sprawności fizycznej, 

 ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, zna założenia 



taktyczne i przepisy dyscyplin 
 jego postawa, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzi najmniejszych 

zastrzeżeń, 
 ćwiczy na większości zajęć,  a jego udział jest pełny i wszechstronny (80-89%) 
 bierze aktywny udział w SKS i zawodach sportowych 
 posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym 

działaniu 
 
 ocena dobry – 4 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: 

 opanował umiejętności ruchowe na poziomie podstawowym wykonując ćwiczenia samodzielnie 
jednak z małymi błędami technicznymi i słabszym tempie, 

 wkłada duży wysiłek w rozwój swojej sprawności, 
 często ćwiczy na zajęciach (frekwencja 70-79%) 
 jego postawa i stosunek do kultury fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń, 
 sporadycznie bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, 
 posiada wiadomości z zakresu kultury fizycznej na poziomie realizowanego programu. 

 
 ocena dostateczna - 3 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował umiejętności ruchowe na poziomie podstawowym, wykonując ćwiczenia niestarannie, 
niepewnie, z dużymi brakami technicznymi, 

 nie wykazuje troski o rozwój swojej sprawności, 
 w zajęciach ćwiczy nieregularnie, nie wykazując przy tym specjalnej aktywności 
 wykazuje braki w zakresie postaw i stosunku do wychowania fizycznego (niska frekwencja 60-69%, 

niewłaściwe słownictwo, niezdyscyplinowanie) 
 posiada wiadomości z zakresu kultury fizycznej na poziomie podstawowym. 

ocena dopuszczająca – 2 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 ledwie spełnia wymagania programowe, lub jest bliski spełnienia tych wymagań, 
 nie opanował umiejętności ruchowych w stopniu dostatecznym, wykonuje ćwiczenia niechętnie z 

dużymi błędami, 
 nie ćwiczy na zajęciach i jest często do nich nieprzygotowany, 
 nie jest pilny i wykazuje minimalne postępy w usprawnieniu, 
 posiada bardzo duże braki w zakresie postaw i stosunku do przedmiotu (bardzo niska frekwencja na 

zajęciach 50-59%, lekceważący stosunek do przedmiotu) 
 posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi dokonać własnej samooceny 

 
ocena niedostateczna - 1  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 nie opanował umiejętności zawartych w programie nauczania, 
 najprostsze ćwiczenia wykonuje z rażącymi błędami, nie wykazuje żadnych postępów  w 

usprawnianiu, 
 ma lekceważący stosunek do zajęć, nauczyciela i kolegów, 
 opuszcza bardzo dużo lekcji (godziny nieusprawiedliwione, frekwencja do 50%) 
 nie dba o higienę osobistą ani o wygląd. 
 Uczeń nie posiada wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi dokonać własnej samooceny 

 
 
     
 
 
 
 



 Postanowienia końcowe   
1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły.  
2. Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom 
wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych (aktywność i postawa, frekwencja na zajęciach, 
przygotowanie do lekcji – strój)  w procesie szkolnego wychowania fizycznego. 
3. Wszystkie oceny cząstkowe otrzymane za umiejętności ruchowe podlegają poprawie w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem. 
4. Ocena poprawiona jest oceną ostateczną. 
5. Uczeń ma prawo wykonania danego ćwiczenia stosownie do swoich możliwości, np. obniżona wysokość 
przyrządu. 
6. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego decyzją administracyjną dyrektora szkoły na 
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na 
czas określony w tej opinii [Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015 r.].  
7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania na okres uniemożliwiający wystawienie oceny 
semestralnej lub klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego, zamiast oceny nauczyciel wychowania fizycznego 
wpisuje „zwolniony” albo „zwolniona” [Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015 r.]. 
8. Uczeń, który opuścił z własnej winy lub nie ćwiczył w 51% i więcej obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego, otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec semestru lub roku szkolnego. 
9. Uczniowie, którzy zanotowali ucieczkę na sprawdzianie, otrzymują ocenę niedostateczną bez możliwości 
poprawy. 
10. W przypadku opuszczenia 50% zajęć z wychowania fizycznego uczeń będzie nie klasyfikowany. 
11. Poprawa oceny na koniec semestru lub roku szkolnego może zostać dokonana jeżeli poprawie mogą ulec 
oceny ze sprawdzianów umiejętności lub z wiedzy. W przypadku ocen z aktywności, frekwencji, stroju czy 
udziału w zawodach oceny wynikają z bieżącego zaangażowania w przedmiot. 
 

Opracowanie: 
Katarzyna Gaweł 
Tomasz Długosz 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


