
ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

- WYCHOWANIA FIZYCZNE – 

 

WSTĘP 

W Zespole Szkół w Drezdenku nauczyciele  wychowania fizycznego realizują  nauczanie 

według planów nauczania zatwierdzonych przez Dyrektora ZS w Drezdenku dla: 

1) Liceum Ogólnokształcącego 

2) Technikum 

3) Branżowej Szkoły 1 stopnia 

 Zasady oceniania ucznia z wychowania fizycznego polegają na rozpoznawaniu przez 
nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości w 
stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem umiejętności przyjętych jako priorytetowe. 
Aktywny udział młodzieży w zajęciach lekcyjnych (frekwencja, zaangażowanie) jest 
nieodzowną częścią składową, wraz z kryteriami oceniania, przy wystawianiu oceny 
śródrocznei i końcoworocznej. 
Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad związanych z charakterem lekcji, a w 
przypadku ich lekceważenia, do ponoszenia konsekwencji z ich nie przestrzegania. 
 
 

CEL 
 

1- Wspomaganie harmonijnego psychofizycznego rozwoju uczniów 
2- Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej 
3- Rozwijania poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych 

 
 

ZASADY OCENIANIA 
 

Ocenianie jest nieodłączną częścią procesu uczenia się i nauczania służąca wspieraniu 
rozwoju uczniów i ich motywowaniu. To także proces diagnozowania, gromadzenia 
informacji, ich wartościowania i interpretowania. 
 

1- Sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków 
2- Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie do zajęć 
3- Stosunek do współćwiczących 
4- Stosunek do własnego ciała 
5- Kultura osobista 
6- Aktywność fizyczna 



7- Postępy w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla 
poszczególnych klas wynikających z podstawy programowej, zgodnie z 
indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami 

8- Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania i poziom zdobytej 
wiedzy 
 
 

KRYTERIA OCENIANIA 
 
 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

• Uczeń nie spełnia wymagań stawianych przez materiał podstawy programowej 

• Posiada niska sprawność motoryczną 

• Wykonuje najprostsze ćwiczenia z rażącymi błędami 

• Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie uczęszcza na lekcje wychowania fizycznego 

• Wykazuje dużą niewiedzę w definiowaniu pojęć, rozumieniu wiadomości i 
nazewnictwa związanego z przedmiotem 

 
                                                     OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

• Uczeń nie opanował materiału podstawy programowej w stopniu dostatecznym i ma 
poważne luki w wiadomościach i umiejętnościach 

• Jest mało sprawny fizycznie 

• Ćwiczenia wykonuje niechętnie, z dużymi błędami technicznymi i niesamodzielnie 

• Nie wykonuje prostych zadań sprawnościowych 

• Nie jest pilny i wykazuje małe postępy w usprawnianiu siebie samego 

• Posiada znikomą wiedzę z przedmiotu 

• Posiada niewłaściwy stosunek do przedmiotu 

• Brak aktywnego zaangażowania na lekcji 

• Duża absencja na lekcjach 
 

OCENA DOSTATECZNA 

• Uczeń opanował materiał podstawy programowej na poziomie przeciętnym, ze 
znacznymi brakami z zakresu wiadomości i umiejętności 

• Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną 

• Ćwiczenia wykonywane są częściowo samodzielnie 

• Wykazuje duże braki w systematyczności uczestniczenia w lekcjach 
 

OCENA DOBRA 

• Materiał podstawy programowej został opanowany na poziomie dobrym 

• Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną 

• Ćwiczenia wykonuje samodzielnie poprawnie technicznie 

• Wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem 

• Nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych 
 

OCENA BARDZO DOBRA 

• Materiał podstawy programowej został opanowany na poziomie bardzo dobrym 

• Jest bardzo sprawny fizycznie 



• Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie w odpowiednim tempie 

• Zna założenia techniczne i przepisy dyscyplin sportowych objętych programem 

• Systematycznie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i SKS 

• Opanowane umiejętności i zdobytą wiedzę uczeń potrafi wykorzystać w konkretnym 
działaniu 
 

OCENA CELUJĄCA 

• Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą 

• Wykazuje się wysoką sprawnością i wiedzą z przedmiotu 

• Ćwiczenia wykonywane są o znacznie podniesionym stopniu trudności  

• Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły , reprezentuje szkołę w zawodach 
sportowych na różnych szczeblach jej organizacji 

• Wykazuje się wzorową postawą jako osoba, uczeń, sportowiec 
 
 

NARZĘDZIA STOSOWANE PRZY OCENIANIU 

Ocenianie odbywa się w pięciu płaszczyznach: 
 

1- Sprawność –waga 1, kolor żółty 
2- Przygotowanie do lekcji (strój sportowy) –waga 2, kolor niebieski 
3- Frekwencja (obecność na lekcjach) –waga 2, kolor niebieski 
4- Aktywność  (zaangażowanie na lekcji, zajęcia pozalekcyjne) - waga 3, kolor zielony 
5- Laureat olimpiad (zawody sportowe wysokiej rangi) - waga 4, kolor czerwony 

 
Przygotowanie do lekcji oraz frekwencja to dwie oddzielne oceny wystawiane każdego miesiąca. 

 
 

WYMAGANIA STOSOWANE PRZY OCENIANIU 
 

1- Zwolnienia lekarskie, całkowite z ćwiczeń na lekcjach z wychowania fizycznego oraz 
zwolnienia ginekologiczne wynikające z uciążliwej w tym czasie niedyspozycji 
dziewcząt należy dostarczyć do końca miesiąca września 

2- Uczeń (ca) może przyjść nieprzygotowany (na) do lekcji (brak stroju) tylko jeden raz w 
każdym półroczu, każdy następny brak stroju na lekcji (uczeń (ca) niećwiczący (ca) na 
lekcji), skutkuje oceną niedostateczną (waga 2 -kolor niebieski) 

3- Rodzic może zwolnić, usprawiedliwić ucznia (cę) z ćwiczeń na lekcji tylko w sytuacjach 
koniecznych (zdrowotnych) 

4- Podczas pobytu na zwolnieniu lekarskim, przy braku możliwości zaliczeniu 
sprawdzianu w formie praktycznej w terminie, uczeń (ca) sprawdzany (na) jest w 
formie teoretycznej lub pisemnej z przepisów danej dyscypliny sportowej  

5- Możliwość poprawienia oceny niedostatecznej, lub na wyższą możliwe jest na 
zajęciach wyrównawczych (konsultacjach, SKS), w terminie do 2 tyg. 

6- Brak zaliczenia zaległych sprawdzianów obniża ocenę z wychowania fizycznego 
7- Ocena z wychowania fizycznego obniżana jest również w przypadku zauważenia  

niewłaściwego posługiwania się powierzonym przyborem lub sprzętem, a w 
przypadku celowego jego uszkodzenia – zakupem nowego. 



8- Ocenianie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowane jest do jego 
indywidualnych możliwości wynikających z opinii PPP lub lekarskiej 

9- Ocenę za absencję (nieobecności) na lekcjach wychowania fizycznego wystawiana 
jest każdego miesiąca według następującej skali ocen: 
 

• Celująca ---------------- obecność 100% 

• Bardzo dobra --------- 1-2 nieobecności 

• Dobra ------------------- 3-4 nieobecności 

• Dostateczna ----------- 5-6 nieobecności 

• Dopuszczająca -------- 7-8 nieobecności 

• Niedostateczna ------- 9 razy i więcej 
 

Nieobecność na lekcji z wychowania fizycznego z powodu zwolnienia lekarskiego oraz od rodzica w 
uzasadnionych przypadkach zdrowotnych nie jest uwzględniana przy wystawianiu oceny za dany 
miesiąc. 

 
 

 
 

 
 

 
 


