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1. Założenia: 

a) zajęcia z wychowania fizycznego są podzielone na dwie godziny zajęć obligatoryjnych (zajęcia 

ogólnorozwojowe w systemie klasowo-lekcyjnym) i dwie godziny zajęć fakultatywnych do 

wyboru przez uczniów ( realizowane również w systemie klasowo-lekcyjnym);  

b) oceny okresowe i ocena końcowa - roczna z wychowania fizycznego wystawiana jest na 

podstawie ocen cząstkowych z zajęć obligatoryjnych (ogólnorozwojowych) i fakultatywnych 

(zajęć do wyboru); 

c) warunkiem otrzymania pozytywnej oceny okresowej jest uzyskanie pozytywnej oceny              

z zajęć obligatoryjnych i zajęć fakultatywnych; 

d) warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej - rocznej  jest uzyskanie pozytywnej 

oceny końcowej w  I i II okresie. 

2. Elementy składowe oceny z zajęć obligatoryjnych: 

a) aktywność (zaangażowanie) na zajęciach obligatoryjnych, działalność na rzecz sportu 

szkolnego, działalność pozalekcyjna związana ze sportem, kulturą fizyczną i rekreacją, 

stosunek do przedmiotu oraz zaangażowanie w zajęcia z edukacji zdrowotnej (wysiłek 

wkładany przez uczniów w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

wychowania fizycznego); 

b) przygotowanie do zajęć, stosunek do przedmiotu (wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki wychowania fizycznego); 

c) poziom i postęp umiejętności oraz wiadomości wynikających z wymagań programowych; 

d) systematyczność (wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki wychowania 

fizycznego). 

3. Elementy składowe oceny z zajęć fakultatywnych: 

a) aktywność (zaangażowanie) na zajęciach do wyboru,działalność na rzecz sportu szkolnego, 

działalność pozalekcyjna związana ze sportem, kulturą fizyczną i rekreacją (wysiłek wkładany 

przez uczniów w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki wychowania 

fizycznego); 

b) przygotowanie do zajęć, stosunek do przedmiotu (wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki wychowania fizycznego); 

c) systematyczność (wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki wychowania 

fizycznego). 

4. Charakterystyka poszczególnych składowych oceny z wychowania fizycznego: 

a) Ocena za aktywność -  jest oceną wystawioną  w kategorii  - AKTYWNOŚĆ WF z wagą 8; 

 ocenę celującą za aktywność otrzymują uczniowie, którzy wyróżniają się swoją postawą na 

zajęciach, czynnie uczestniczą w życiu sportowym szkoły – zarówno, jako zawodnicy, jak                 

i organizatorzy,  

 ocenę bardzo dobrą zdobywają uczniowie za wszelkie przejawy zaangażowania: 

wykonywanie ćwiczeń i zadań w sposób zbliżony do maksimum swoich możliwości, inwencję 

twórczą, aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji, duży zasób wiedzy 



i umiejętności, zdyscyplinowanie, udział w rozgrywkach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, 

stosowanie odpowiednich zabiegów higienicznych; 

 ocenę dobrą  zdobywają uczniowie za wszelkie przejawy zaangażowania: wykonywanie 

ćwiczeń i zadań w sposób zbliżony do maksimum swoich możliwości, inwencję twórczą, 

aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji, duży zasób wiedzy                  

i umiejętności, zdyscyplinowanie; 

 ocenę dostateczną  zdobywają uczniowie za wszelkie przejawy zaangażowania: wykonywanie 

ćwiczeń i zadań nie wykorzystujące swoich możliwości, nie zawsze uczestniczy aktywnie              

w zajęciach i współzawodnictwie, mały zasób wiedzy i umiejętności, nie zawsze 

zdyscyplinowany; 

 ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń za niechętny stosunek do uczestnictwa w zajęciach, 

brak dyscypliny, niestosowanie zabiegów higienicznych; 

 ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń za negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach, 

brak odpowiedniego stroju na zajęcia, nieprzestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej, 

siłowni, i innych obiektów wykorzystywanych w trakcie zajęć. 

b) ocena za przygotowanie do zajęć -  jest oceną wystawionych w kategorii  - PRZYGOTOWANIE 

DO ZAJĘĆ WF z wagą 8. 

 ocenę celującą za przygotowanie do zajęć otrzymują uczniowie, którzy zawsze są 

przygotowani do zajęć; 

 ocenę bardzo dobrą za przygotowanie do zajęć otrzymują uczniowie, którzy 1 raz byli 

nieprzygotowani do zajęć; 

 ocenę dobrą za przygotowanie do zajęć otrzymują uczniowie, którzy 2 raz byli 

nieprzygotowani do zajęć; 

 ocenę dostateczną za przygotowanie do zajęć otrzymują uczniowie, którzy 3 raz byli 

nieprzygotowani do zajęć; 

 ocenę dopuszczającą za przygotowanie do zajęć otrzymują uczniowie, którzy 4 raz byli 

nieprzygotowani do zajęć; 

 ocenę niedostateczną za przygotowanie do zajęć otrzymują uczniowie, którzy 5 raz byli 

nieprzygotowani do zajęć; 

 dwa razy (czwarte klasy trzy razy) w semestrze uczeń może być nieprzygotowany do zajęć 

(brak stroju, brak usprawiedliwienia od lekarza lub rodziców) bez ponoszenia konsekwencji. 

Za każde kolejne nieusprawiedliwione nieprzygotowanie do lekcji uczeń otrzymuje 

każdorazowo ocenę niedostateczną (ocena cząstkowa z wagą 8). 

c) Ocena za poziom wiadomości i umiejętności ruchowych - jest  oceną  wystawioną                         

w kategorii - WIADOMOŚĆI WF z wagą 3 , UMIEJĘTNOŚCI WF z wagą 4; 

 ocenie podlegają wiadomości zdobywane na zajęciach oraz umiejętności ruchowe z różnych 

form aktywności fizycznej (oraz ich postęp), które realizowane były w danym okresie; 

 w przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń ma dwa tygodnie na jego zaliczenie,                  

w przeciwnym wypadku dostaje ocenę niedostateczną (od w/w terminu odlicza się dni, kiedy 

uczeń przebywał na zwolnieniu lekarskim). 

d) Ocena za systematyczność -  jest  oceną wystawioną   w kategorii  - SYSTEMATYCZNOŚĆ WF    

z wagą 8; 

 ocena za systematyczność wystawiana jest osobno na zajęciach obligatoryjnych i zajęciach 

fakultatywnych; 

 ocena za systematyczność wystawiana jest na koniec każdego okresu; 



 ocena za systematyczność wystawiana jest na podstawie ćwiczenia lub niećwiczenia na 

lekcjach wychowania fizycznego; 

 kryteria ocen: 

 celująca – uczestnictwo we wszystkich zajęciach; 

 bardzo dobra – uczestnictwo, w co najmniej 90% zajęć, zwolnienie 

nie dłuższe niż 30 dni łącznie; 

 dobra– uczestnictwo, w co najmniej 80% zajęć; 

 dostateczna – uczestnictwo, w co najmniej 70% zajęć; 

 dopuszczająca – uczestnictwo, w co najmniej 60% zajęć; 

 niedostateczna – uczestnictwo w mniej niż 50% zajęć. 

Uwagi: 

 nieobecność nie jest liczona, jeżeli uczeń w tym samym czasie uczestniczył w innych zajęciach 

organizowanych przez szkołę (sytuacja taka musi być wcześniej uzgodniona z nauczycielem 

wychowania fizycznego); 

 nieobecność usprawiedliwiona, np. zwolnienie lekarskie, nie jest liczona do systematyczności. 

Oceny z wychowania fizycznego przyznawane są w następujący sposób: 

Ocena celująca (wybitna): 

 jego wysiłek i zaangażowanie  w wykonywanie ćwiczeń i zadań  ruchowych wskazuje na 
maksymalne wykorzystanie swoich możliwości, 

 osiąga bardzo wysokie postępy w  usprawnieniu 
 prezentuje wzorową postawę prozdrowotną  

  spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

 aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też w innych formach 

działalności związanych z kulturą fizyczną, 

 czynny udział ucznia w zajęciach wynosi 95% - 100% obecności (z wyłącznie nieobecności 

usprawiedliwionych). 

Ocena bardzo dobra: 

 jego wysiłek i zaangażowanie  w wykonywanie ćwiczeń i zadań  ruchowych wskazuje na  
bardzo duże  wykorzystanie swoich możliwości, 

  całkowicie opanował materiał programowy, 

 jest bardzo sprawny fizycznie, 

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

założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie, 

 posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je                             

w praktycznym działaniu, 

 systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym 

usprawnianiu, 

 jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą 

najmniejszych zastrzeżeń, 

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

systematyczna, 

 czynny udział ucznia w zajęciach mieści się w przedziale 89% - 94% obecności. 

Ocena dobra: 

 jego wysiłek i zaangażowanie  w wykonywanie ćwiczeń i zadań  ruchowych wskazuje na  duże  
wykorzystanie swoich możliwości, 



 opanował materiał programowy, 

 ćwiczenia wykonuje  z małymi błędami, 

 posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela, 

 nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje stałe                

i dość dobre postępy w tym zakresie, 

 jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń, 

 nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

 czynny udział ucznia w zajęciach mieści się w przedziale 76% - 88% obecności. 

Ocena dostateczna (przeciętna): 

 jego wysiłek i zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i zadań  ruchowych budzą 
zastrzeżenia, 

 opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie, ze znacznymi lukami, 

 ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami 

technicznymi, 

 wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym, 

 w jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a wiedzę, którą ma, nie 

potrafi wykorzystać w praktyce, 

 wykazuje małe postępy w usprawnianiu, 

 przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do 

kultury fizycznej, 

 czynny udział ucznia w zajęciach mieści się w przedziale 63% - 75% obecności. 

Ocena dopuszczająca (słaba): 

 jego wysiłek i zaangażowanie  w wykonywanie ćwiczeń i zadań  ruchowych wskazuje na niski 
poziom wykorzystania możliwości, 

 nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne luki, 

 ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi, 

 posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań 

związanych z samooceną, 

 nie jest pilny i wykazuje małe postępy w usprawnieniu, 

 na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie wychowania 

społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń, 

 aktywność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 50% - 62%. 

Ocena niedostateczna: 

 brak wysiłku  i zaangażowania  w wykonywanie ćwiczeń i zadań  ruchowych, 
 nie spełnienia wymagań stawianych przez program, 

 wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia z rażącymi błędami, 

 charakteryzuje się praktycznie 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 wychowania 

społecznego, 

 nie przystąpił do zadań kontrolno – sprawdzających, 

  jest nagminnie nieprzygotowany do zajęć. 

5. Uwagi końcowe systemu oceniania: 



a) uczeń godnie reprezentujący szkołę w zawodach sportowych jest każdorazowo premiowany 

dodatkową oceną celującą z wychowania fizycznego (w dzienniku Librus kategoria 

OSIĄGNIĘCIA WF NIŻSZE – z wagą 5, OSIĄGNIĘCIA WF WYŻSZE – z waga 8); 

b) decyzja, czy strój ucznia jest odpowiedni na lekcję wychowania fizycznego należy do 

nauczyciela ( biała koszulka, czarne lub granatowe spodenki ) oraz w chłodne dni na 

powietrzu dozwolony jest dres sportowy; 

c) uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą wyjść  na zajęcia realizowane w terenie, 

zostają pod opieką innego nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia                       

w szkole lub nauczyciela świetlicy; 

d) w celu podwyższenia oceny końcowej - rocznej uczeń może za zgodą nauczyciela wychowania 

fizycznego przystąpić do sprawdzianu umiejętności i wiadomości z zakresu, który był 

realizowany  w danym roku szkolnym; 

e) uczeń ma obowiązek uczestniczenia w monitorowaniu przez nauczyciela ogólnej sprawności 

fizycznej (diagnoza w każdym okresie ). Diagnoza sprawności fizycznej ogólnej jest wynikiem 

ilościowym, za który uczeń może otrzymać ocenę cząstkową z DIAGNOZY SPRAWNOŚCI 

FIZYCZNEJ OGÓLNEJ z wagą 0 (w celach informacyjnych), która nie brana jest pod uwagę 

podczas wystawiania oceny okresowej z wychowania fizycznego. Wybrane próby sprawności 

fizycznej znajdują się w załączniku nr 1; 

f) zwolnienia z wychowania fizycznego: 

 ze względu na stan zdrowia Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych 
ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii                                  
o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez 
lekarza, na czas określony w tej opinii.  

 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii                
o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas 
określony w tej opinii.  

  jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania  fizycznego uniemożliwia 
ustalenie oceny okresowej,  końcowej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 - obowiązkowa diagnoza ogólnej sprawności fizycznej mierzona jest za 

pomocą wybranych prób sprawności fizycznej. 

Ocenie podlegają minimum 3 próby sprawności fizycznej w każdym semestrze wskazane 

przez nauczyciela (wyboru próby w każdym semestrze dokonują nauczyciele wychowania fizycznego 

na zespole przedmiotowym): 

1. Szybkość: 
 bieg na 5,  
 bieg na 10,  
 bieg na 20,  
 bieg na 30, 

 bieg na 50, 
 bieg na 60m. 

 
2. Wytrzymałość: 

 bieg na 1000m chł., 600 m dz.  
 bieg na 1500m, 
 test Coopera. 

 
3. Siła:    

 rzut piłką lekarską, 
 uginanie RR w podporze przodem, 
 podciąganie na drążku, 

 siady z leżenia tyłem w czasie 30s, 
 zwis na drążku, 
 pomiar siły statycznej dynamometrem dłoniowym. 

 
4. Zwinność: 

 bieg wahadłowy 5x10m, 
 bieg po kopercie 5x3m. 

 
5. Skoczność: 

 skok w dal z miejsca, 
 wyskok dosiężny,  
 skok w dal. 

 
6. Gibkość:    

 skłon tułowia w przód o nogach prostych. 
 

 


