
Przedmiotowe zasady oceniania 

z wychowania fizycznego dla klas IV, VI, VII,   VIII 

 W Zespole Szkolno – Przedszkolnym   im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

+ Trzykrotny brak stroju w semestrze, każde kolejne trzy braki – ocena nast. 

+Trzykrotne naruszenie dyscypliny podczas lekcji (kiedy nie wykonuję poleceń, zachowuje 

się nagannie) skutkuję oceną nast. 

+ plusy za aktywność – trzy plusy skutkują oceną bdb 

+ minusy za brak dyscypliny – trzy minusy skutkują oceną ndst 

+ Nieuzasadniona odmowa przystąpienia do sprawdzianu skutkować będzie oceną 

niedostateczną bez możliwości poprawy. W każdym innym przypadku uczeń ma dwa 

tygodnie na poprawę oceny niedostatecznej. Ocena poprawiona jest oceną ostateczną.  

+Uczeń ma prawo wykonania danego ćwiczenia stosownie do swoich możliwość, np. 

obniżona wysokość przyrządu  

+Uczeń zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku w szatni oraz obiekcie 

sportowym ,na którym odbywały się zajęcia  

+Ze względu na warunki bezpieczeństwa zabrania się noszenia w czasie zajęć 

niebezpiecznych przedmiotów, ozdób, zegarków itp. 

+Podczas lekcji wf obowiązuje całkowity zakaz korzystania z urządzeń multimedialnych 

(telefonów, tabletów itp.), dotyczy to również osób czasowo nie biorących udziału w 

zajęciach wf a przebywających na obiekcie sportowym! Urządzenia te nie mogą być 

wnoszone na obiekty sportowe. W sytuacji złamania przez ucznia tej zasady urządzenie 

zostanie skonfiskowane i przekazane do sekretariatu szkoły. 

+Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach skutkuje oceną bardzo dobrą lub 

celującą 

+Za udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych uczeń otrzymuje cząstkową ocenę 

bardzo dobrą, a za zajęcie 1, 2, 3-go miejsca cząstkową ocenę celującą.   

+Za sukcesy sportowe ( I,II,III miejsca )osiągane poza szkołą uczeń otrzymuje cząstkowa 

ocenę celującą.  

+Rodzice (prawni opiekunowie) o osiągnięciach swoich dzieci informowani są w sposób 

bezpośredni  podczas zebrań i konsultacji dla rodziców oraz pośrednio przez e- dziennik  

+Zwolnienia lekarskie nie powodują obniżenia oceny za nieodpowiednią postawę ucznia, 

kompetencje społeczne oraz systematyczny udział w lekcjach  

+ Po dłuższej absencji chorobowej lub innej związanej np. z sytuacją rodzinną, uczeń nie ma 

obowiązku zaliczenia programu, który był realizowany w tym okresie   

+Sytuacja w/w nie powoduje obniżenia oceny 

+ O zwolnieniu długoterminowym z zajęć decyduje dyrektor szkoły w oparciu o 

zaświadczenie lekarskie i na pisemną prośbę rodzica. 

+ Podczas wszelkich zajęć sportowych odbywających się na szkolnych obiektach 

sportowych zabrania się wnoszenia i spożywania napojów gazowanych w puszkach i 

szklanych butelkach. Dopuszczalne są wyłącznie napoje w butelkach plastikowych, 

bidonach najlepiej wodę. 

+Uczniowie z wychowania fizycznego oceniani są w obszarach: postawy i kompetencji 

społecznych, systematycznego i  udziału i aktywności w trakcie zajęć, sprawności fizycznej i 

rozwoju ruchowego, aktywności fizycznej, wiadomości, oraz zaangażowanie podczas 

ćwiczeń, 

+ Uczeń w miesiącu zdobywa, co najmniej dwie oceny.   



+Raz w miesiącu przy 100% udziale w zajęciach uczeń otrzymuje ocenę celującą za 

systematyczność 

+ Ocena półroczna – brane pod uwagę są wszystkie oceny oraz zaangażowanie 

+ Ocena końcowa – brane pod uwagę są również wszystkie oceny oraz zaangażowanie 

+ W sytuacjach niezależnych od nas – dopuszczalne będą również prace pisemne (referaty, 

prezentację, itp. ) 

+ Informacje o Systemie Oceniania z WF obowiązującym w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym   im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu 
a) Bieżące ocenianie i klasyfikowanie na  koniec roku szkolnego  (semestru)odbywa 
się w 6-cyfrowej skali ocen, 
b) oceny są jawne, 

c) uczeń jest klasyfikowany, gdy uczestniczył w ponad 50% zajęć 

edukacyjnych i uzyskał co najmniej trzy oceny cząstkowe, 

d) uczeń ma prawo zapomnieć stroju trzykrotnie w semestrze, częstsze 

nieprzygotowanie do zajęć wpływa na obniżenie oceny z wf. 
e) z wychowania fizycznego pomiarowi i ocenie poddawane są: 

- wiadomości(wiedza), 
- postawa, 
- aktywność izaangażowanie, 
- postęp w osobistym usprawnianiu, 
- reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych, 
- znaczące osiągnięcia w uprawianej przez siebie dyscyplinie sportowej 

f) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego n-l w szczególności uwzględnia: 

pracowitość, sumienność, wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wobec kultury fizycznej, 
g) ocenę zdanego sprawdzianu można "poprawić" w ciągu dwóch tygodni od jej 

wystawienia, 

h) zaangażowanie i wysiłek ucznia włożony w realizację specyficznych zadań 

wychowania fizycznego jest najważniejszy, 

  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego 

oraz jest zawsze przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ). 

2. Jest aktywny na lekcji. 

3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz 

przed i po ich zakończeniu ( dotyczy pobytu w szatni ). 

4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o 

bezpieczeństwo własne i kolegów. 

5. Ma godna naśladowania postawę koleżeńską i sportowa ( pomoc słabszym i mniej 

sprawnym ). 

6. Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą i 

celującą. 

7. Reprezentuje szkołę w zawodach na szczeblu gminy i powiatu. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego 

oraz jest zawsze przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ). 

2. Jest aktywny na lekcji. 



3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz 

przed i po ich zakończeniu ( dotyczy pobytu w szatni ). 

4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o 

bezpieczeństwo własne i kolegów. 

5. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową ( pomoc słabszym i mniej 

sprawnym ). 

6. Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i bardzo 

dobrą. 

7. Uczeń robi systematyczne postępy. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego 

oraz jest zawsze przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ). 

2. Jest aktywny na lekcji. 

3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz 

przed i po ich zakończeniu ( dotyczy pobytu w szatni ). 

4. Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową ( pomoc słabszym i mniej sprawnym ). 

5. Wykonuje elementy nauczane na ocenę, co najmniej dostateczną lub dobrą. 

6. Uczeń robi systematyczne postępy na miarę swoich możliwości. 

7. Mało angażuje się w życie sportowe szkoły i klasy. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego 

oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji ( często nie posiada wymaganego stroju 

sportowego ). 

2. Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną. 

3. Poprawnie wykonuje elementy nauczane na ocenę dobrą i dostateczną. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1. Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz 

często nie jest przygotowany do lekcji ( nie posiada wymaganego stroju sportowego ). 

2. Jest mało aktywny, nie zdyscyplinowany, ma nieobecności nie usprawiedliwione oraz 

lekceważący stosunek do zajęć. 

3. Słabo wykonuje nauczane elementy ( na ocenę dopuszczającą i dostateczną ). 

4. Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie 

dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń 

przekazywanych przez nauczyciela. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. Bez usprawiedliwienia opuszcza zajęci z wychowania fizycznego oraz nie jest 

przygotowany do lekcji. 

2. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji. 

3. Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich 

zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i 

zaleceń przekazywanych przez nauczyciela. 



CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA. 

+Aktywność na każdej lekcji ( udział w zajęciach pozalekcyjnych na koniec semestru lub 

roku ). 

+Frekwencja sprawdzana na każdej lekcji ( ocena na koniec semestru lub roku ). 

+Postęp sprawności fizycznej (2 razy w roku ). 

+Umiejętności, nie mniej niż jeden raz w miesiącu. 

+Wiadomości, na bieżąco. 

 KRYTERIA OCENIANIA 

 

POSTAWA – uczeń jest oceniany za : 

• Przygotowanie do lekcji – systematyczne noszenie stroju ( uczeń po drugim braku 

stroju i za każdy następny otrzymuje ocenę niedostateczną ) 

• Uczestnictwo w lekcji – ocena wybranego ucznia za zaangażowanie i aktywność na 

lekcji; uczniowie otrzymują „ plusy” za przejawy zaangażowania, wykonywanie 

ćwiczeń w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, inwencję 

twórczą, aktywny udział w zajęciach i współzawodnictwo w ich realizacji; 

uczniowie otrzymują „ minusy” za niechętny lub negatywny stosunek do 

uczestnictwa w zajęciach, brak dyscypliny, w przypadku ewidentnego lekceważenia 

swoich obowiązków uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną; trzy „ plusy” 

ocena bdb, trzy „ minusy” ocena ndst. 

• Frekwencję – celujący – uczestnictwo we wszystkich zajęciach 

o bardzo dobry – wszystkie nieobecności usprawiedliwione 

o dobry – jedna nieobecność nieusprawiedliwiona 

o dostateczny – dwie nieobecności nieusprawiedliwione 

o dopuszczający – trzy nieobecności nieusprawiedliwione 

o niedostateczny – więcej niż trzy nieobecności nieusprawiedliwione 

• ZANGAŻOWANIE ! 

SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA  - Oceniając sprawność motoryczną oceniam postęp, jaki 

wykazuje uczeń w trakcie swojej edukacji. 

 

UMIEJĘTNOŚCI – poziom umiejętności ucznia z zakresu realizowanych form aktywności 

ruchowej z uwzględnieniem postępu; w semestrze obowiązują ucznia: 

• cztery sprawdziany z umiejętności, które dotyczą aktualnie realizowanego materiału 

• opracowanie i przeprowadzenie w klasie ćwiczeń kształtujących poszczególne partie 

mięśni ( ramion, nóg, tułowia, brzucha, grzbietu ) 

WIADOMOŚCI – uczniowie powinni wykazać się wiadomościami z zakresu kultury 

fizycznej, olimpiad, przepisów dyscyplin sportowych, aktualności sportowych, tematyki 

dotyczącej zdrowego stylu życia. 



 

 KONTRAKT Z UCZNIEM. 

1. Uczeń ma obowiązek poznać zasady bhp na lekcji wychowania fizycznego i 

przestrzegać je. 

2. Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji wychowania fizycznego strój sportowy, 

obuwie sportowe ( dostosowane tylko do ćwiczeń na sali gimnastycznej ). 

3. Wstęp na salę gimnastyczną tylko w obuwiu sportowym. 

4. W czasie lekcji w sali gimnastycznej mogą przebywać jedynie uczniowie, którzy mają 

w tym czasie lekcje wychowania fizycznego lub zajęcia sportowe. 

5. Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić brak stroju. Każdy następny brak stroju, to 

ocena niedostateczna. 

6. Zwolnienie z całego roku szkolnego powinno być przedstawione do końca września, a z 

II semestru do końca lutego 

7. Zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego nie zwalnia ucznia z obecności 

na tej lekcji. 

8. Uczeń, który ma zwolnienie lekarskie może być zwolniony z lekcji, jeżeli jest to jego 

pierwsza lub ostatnia lekcja, po uprzednim przedstawieniu nauczycielowi i dyrekcji 

oświadczenia rodziców, że w tym czasie biorą za niego odpowiedzialność. 

9. Zwolnienia krótkotrwałe muszą być przedstawione na lekcji w dniu, którego dotyczą. 

10. Konsekwencją podrobienia lub przedstawienia niezgodnego z faktycznym stanem 

fizycznym zwolnienia lekarskiego jest powiadomienie wychowawcy i rodziców. 

11. Konsekwencją podrobienia zwolnienia od rodziców jest powiadomienie wychowawcy. 

12. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczących w szatni dyrekcja szkoły oraz 

prowadzący zajęci a nie odpowiadają. 

13. Uczeń ma zakaz wnoszenia na lekcję wychowania fizycznego: odtwarzaczy, teczek, 

telefonów komórkowych oraz artykułów spożywczych i ich spożywania. 

14. Uczeń ma obowiązek zaliczania poszczególnych elementów obejmujących program 

nauczania. Na uzupełnienie lub poprawę danego elementu uczeń ma dwa tygodnie. 

Jeżeli uczeń przebywał na zwolnieniu lekarskim, czas ten liczony jest od momentu 

pojawienia się ucznia w szkole po zwolnieniu lekarskim. Po upływie tego czasu, w 

wyniku nie przystąpienia do zaliczenia uczeń dostaje ocenę niedostateczną. 

15. Uczeń ma prawo odwołać się od każdej oceny i możliwość jej poprawy. 

16. Uczeń, którego frekwencja na lekcji wychowania fizycznego jest mniejsza niż 50 % ( 

mowa o aktywnym uczestnictwie w lekcji w danym semestrze ) jest niesklasyfikowany. 

17. Uczniowie, niećwiczący mają obowiązek pomagać w organizacji lekcji nauczycielowi. 

18. Uczniowie nie mają prawa przebywać na sali gimnastycznej w czasie przerwy bez 

opieki nauczyciela. 

19. Dziewczęta mogą raz w miesiącu zgłosić niedyspozycję. Odstępstwa od tej reguły, 

jedynie na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty. 

20. Spóźnienie na lekcję wychowania fizycznego ucznia powyżej 15 min. bez 

usprawiedliwienia traktowane jest jako nieobecność. 

21. Wychodzenie ucznia z lekcji możliwe jest jedynie za zgodą nauczyciela. 

22. Uczniowie mają obowiązek dbać o sprzęt sportowy, jak i o ład i porządek w szatniach. 

23. Zabrania się palenia papierosów w szatniach. 

 

 



• Rodzice (prawni opiekunowie) o osiągnięciach swoich dzieci informowani są w 

sposób bezpośredni podczas zebrań i konsultacji dla rodziców oraz pośrednio przez 

wpisy do dziennika elektronicznego. 

 

 

 

 

  

Opracował  nauczyciel wychowania fizycznego 

Daria Kaźmierczak. 


