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Przedmiotowe zasady oceniania 
do przedmiotu: Wychowanie fizyczne 

 

.1 Ogólne zasady oceniania uczniów 

Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) zostały opracowane zgodnie z podstawą programową oraz wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania (WZO) zawartym w statucie szkoły. 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, 

które ma na celu w szczególności: 

• informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

• udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji zwrotnej o stopniu opanowania wiadomości 

i umiejętności oraz o popełnionych błędach; 

• udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  

• motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

• dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach edukacyjnych, trudnościach w 

nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

• umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o: 

• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania; 

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

• przyjętej w szkole skali ocen; 

• wagach ocen w poszczególnych kategoriach ocen; 

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

3. Powyższe informacje zostają potwierdzone w dzienniku lekcyjnym oraz umieszczone na stronie szkoły, w 

zakładce RODZICE. 

 

 

.2 Formy oceniania i wagi 

Ocenie podlegają następujące formy, którym przyporządkowane są poszczególne wagi: 
 

 Oceniana 

forma 

Waga 

1.  Postęp, umiejętności i sprawności  1 

2. Aktywność  1 

3. Systematyczność   2 

4. Zadanie   2 

5. Przygotowanie do zajęć  3 

6. Szczególne osiągnięcia  4 
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.3 Zasady ustalania oceny poszczególnych form 

Postęp umiejętności i sprawności (testy sprawnościowe) 

 Uczeń przystępuje do testów sprawnościowych z zakresu umiejętności i sprawności, oceniany jest postęp ucznia.  

 Uczeń otrzymuje ocenę z wagą 1 

 
 Aktywność (rozgrzewka, sędziowanie) 
 Uczeń podczas lekcji ma możliwość przeprowadzić rozgrzewkę, może być poproszony do pomocy jako osoba asystująca  
nauczycielowi podczas sędziowania meczów. 

 Uczeń otrzymuje ocenę z wagą 1 
 
 

 Systematyczność (obowiązkowy udział w lekcji) 
 
Każdy uczeń otrzymuje w semestrze dwie oceny okresowe z zakresu aktywnego – obowiązkowego  udziału w lekcji. 

Uczeń otrzymuje ocenę z wagą 2 
 

 

Ocena celująca 90% - 100% 

Ocena bardzo dobra 80% - 89% 

Ocena dobra 70% - 79% 

Ocena dostateczna 60% - 69% 

Ocena dopuszczająca 50% - 59% 

Ocena niedostateczna  0% - 49% 

   

Zadanie (referat, prezentacja z zakresu zdrowia i sportu, udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych) 

Uczeń otrzymuje (dla chętnych) wykaz tematów z zakresu dyscyplin sportowych, aktywności fizycznych oraz akcji 

prozdrowotnych, do których opracowuje referat, prezentację. Prace mogą być przygotowane indywidualnie lub w 

zespołach.  

Uczeń ma możliwość uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, które są organizowane na terenie szkoły lub 

innych obiektach sportowych .  

Uczeń otrzymuje ocenę z wagą 2 

 

Przygotowanie do zajęć (bieżące zaangażowanie ucznia na lekcji) 

Uczeń ma możliwość zgłoszenia dwóch nieprzygotowań w semestrze, konsekwencją każdego kolejnego nieprzygotowania 

(np.) będzie ocena niedostateczna. Uczeń, który chorował i posiada usprawiedliwienie (zwolnienie lekarskie) powinien 

powiadomić nauczyciela wychowania fizycznego, ponieważ czasowa,  usprawiedliwiona niedyspozycja ucznia nie wpłynie na 

obniżenie oceny. 

Uczeń zwolniony z ćwiczeń lub nieprzygotowany do zajęć ma obowiązek być czynnym obserwatorem zajęć. 

Uczeń otrzymuje ocenę z wagą 3 

 

Szczególne osiągnięcia (zawody, konkursy, współorganizowanie imprez sportowych i prozdrowotnych) 

Uczeń otrzymuje ocenę z wagą 4 

Uczeń, który zadeklarował swój udział w zawodach sportowych, a nie przyszedł na nie bez uzasadnionego usprawiedliwienia 

otrzymuje ocenę niedostateczną z wagą 4. 

 

Zwolnienia lekarskie 

Uczeń, który posiada zwolnienie lekarskie z ćwiczeń nie jest zwolniony z obecności na lekcji wychowania fizycznego. Jest 

obserwatorem zajęć oraz może być poproszony do pomocy jako osoba asystująca nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 
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Nauczyciele wychowania fizycznego ze względu na specyfikę przedmiotu i warunki pracy, mogą dokonywać wpisów ocen w 

ciągu dwóch tygodni. 

 

.4 Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku 

Nauczyciel w ciągu semestru jest zobowiązany wystawić minimum: 

• 3 oceny (jeśli ilość godzin lekcyjnych w tygodniu wynosi 1); 

• 4 oceny (jeśli ilość godzin lekcyjnych w tygodniu wynosi 2); 

• 5 oceny (jeśli ilość godzin lekcyjnych w tygodniu wynosi 3); 

• 6 ocen (jeśli ilość godzin lekcyjnych w tygodniu wynosi 4 i więcej). 

Uczeń powinien być oceniany z różnych form. 

Ocena semestralna i końcoworoczna ustalana jest na podstawie średniej ze wszystkich ocen cząstkowych, według 

następującej skali: 
 

Ocena celująca 5,30 – 6,00 

Ocena bardzo dobra 4,50 – 5,25 

Ocena dobra 3,80 – 4,49 

Ocena dostateczna 2,80 – 3,79 

Ocena dopuszczająca 1,80 – 2,79 

Ocena niedostateczna 0,01 – 1,79 

 

.5 Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 

1. Uczeń, który nie był obecny na teście sprawnościowym otrzymuje nb, które jest informacją o braku 
udziału w sprawdzianie. 

2. Uczeń, który otrzymał nb ma możliwość podejścia do testu sprawnościowego na konsultacji lub e-
konsultacji w wyznaczonym, umówionym wcześniej z nauczycielem terminie.  

3. Uczeń ma możliwość poprawy nb ćwiczeniem lub zadaniem zastępczym dostosowanym do wymagań 
pierwotnego sprawdzianu lub innym ćwiczeniem (zadaniem) przygotowanym dla ucznia z dysfunkcją. 
Jeżeli nb nie zostanie poprawione w ciągu dwóch tygodni będzie zamienione na ocenę niedostateczną.  

4. W uzasadnionych przypadkach uczniowie posiadający okresowe zwolnienie lekarskie z ćwiczeń 
podchodzą do testu sprawnościowego, w uzgodnionym terminie z nauczycielem, po zakończeniu 
zwolnienia.   

 

.6 Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny niż przewidywana 

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą wnioskować w formie pisemnej do nauczyciela o podwyższenie 

o jeden stopień oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

od poinformowania o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, jeżeli 

spełnione są wszystkie warunki wymienione w ust. 2. 

2. Warunki ubiegania się o wyższą ocenę niż przewidywana: 

• uczniowi do oceny wyższej brakuje nie więcej niż 0,25 z wyjściowej średniej ocen z danego przedmiotu 

określonej w WZO; 

• frekwencja ucznia na zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu przekracza 80%, a jego nieobecności na 

tych zajęciach zostały usprawiedliwione; 

• uczeń skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy ocen bieżących. 

3. Nauczyciel wyznacza uczniowi termin, formę i zakres materiału koniecznego do podwyższenia oceny, o którym 

mowa w ust.1. 

 

.7 Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie lub opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dostosowuje się 

wymagania edukacyjne. 
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1. Dostosowania wymagań edukacyjnych przygotowuje się w oparciu o procedury PPP obowiązujące w szkole. 

2. Dostosowania wymagań zawarte są w indywidualnych kartach pomocy PPP, opracowywanych dla uczniów 

objętych pomocą psychologiczo – pedagogiczną. 

 

 
.8 Wymagania na poszczególne oceny 

 

Załącznik 1 – klasa trzecia/ Technikum 4-letnie po gimnazjum 

Załącznik 2 – klasa czwarta/ Technikum 4-letnie po gimnazjum 

Załącznik 3 – klasa pierwsza/ Technikum 5-letnie po podstawówce 

Załącznik 4 – klasa druga/ Technikum 5-letnie po podstawówce 

Załącznik 5 – klasa trzecia/ Technikum 5-letnie po podstawówce 

Załącznik 6 – klasa trzecia/ Branżowa Szkoła I Stopnia po gimnazjum 

Załącznik 7 – klasa pierwsza/ Branżowa Szkoła I Stopnia po podstawówce 

Załącznik 8 – klasa druga/ Branżowa Szkoła I Stopnia po podstawówce 

Załącznik 9 – klasa trzecia/ Branżowa Szkoła I Stopnia po podstawówce 
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