
ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Krakowie 
 

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

 

Ocenie podlegają:  

sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków,  

zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć (przede wszystkim właściwy strój sportowy),  

dyscyplina na zajęciach oraz stosowanie zasad BHP oraz regulaminu sali gimnastycznej w czasie lekcji, 

stosunek do partnera i przeciwnika,  

stosunek do własnego ciała,  

aktywność fizyczna,  

postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z 

       indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami,  

osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom zdobytej wiedzy, 

udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych, 

reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych oraz sukcesy sportowe.


ZASADY OCENIANIA 

 

1. Na początku roku szkolnego (semestru) nauczyciele wychowania fizycznego informują uczniów i 

rodziców o ogólnych wymaganiach edukacyjnych z wychowania fizycznego.  

2. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego zgodne są z przyjętym w WSO modelem i obejmują 

wymagania podstawowe i ponadpodstawowe.  

3. Ogólne wymagania podstawowe i ponadpodstawowe podaje nauczyciel uczniom na początku semestru, a 

szczegółowe na początku nowego działu nauczania.  

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).  

5. Oceny bieżące (cząstkowe) oraz semestralne i końcowe wyrażone są w stopniach wg następującej skali: 

celujący - 6, bardzo dobry - 5, dobry - 4, dostateczny - 3, dopuszczający - 2, niedostateczny - 1.  

Dla ocen bieżących i semestralnych dopuszczalne jest używanie znaków „+” i „-” dla ocen od 3 do 5. 

6. Minimalną ilość ocen cząstkowych w semestrze określa się na 6. 

7. W sytuacjach wyjątkowych (przewlekła choroba, leczenie szpitalne, wypadek, przejście z innej szkoły 

itp.) uczeń otrzymuje ocenę semestralną i końcoworoczną z mniejszej liczby ocen cząstkowych. 

8. Uczniowi w ciągu semestru przysługuje prawo do dwóch nieprzygotowań do lekcji (wliczając w to tzw. 

braki stroju). Trzeci i kolejne przypadki nieprzygotowania do lekcji są jednoznaczne z oceną 

niedostateczną za aktywność na zajęciach. 

9. Podstawowe płaszczyzny oceniania:  

 stopień opanowania wymagań programowych podstawowych i ponadpodstawowych, sprawność 

koordynacyjno-kondycyjna, umiejętności i wiedza teoretyczna ucznia z zakresu mini gier 

sportowych, gimnastyki (podstawowej, sportowej i artystycznej), lekkiej atletyki, tańców, 

sportów zimowych i organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych. Postęp w usprawnianiu.  

 postawa, aktywność i zaangażowanie na lekcji wychowania fizycznego (w tym m.in. 

przestrzeganie zasad fair-play, przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej i korzystania ze 

sprzętu sportowego, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń).  

 właściwy ubiór na lekcji dostosowany do wymogów wychowania fizycznego i ustaleń 

nauczyciela.  

10. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym z programu nauczania.  

11. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o 

zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii, na wniosek rodzica. 

12. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.  
 



WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze 

       przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).  

Jest aktywny na lekcji. Rozwija własne uzdolnienia sportowe.  

Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich 

       zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).  

Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i 

       kolegów.  

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

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

       umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie.  

Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych.  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze 

       przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).  

Jest aktywny na lekcji.  

Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich 

       zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).  

Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i 

       kolegów.  

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

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

Uczeń robi systematyczne postępy.  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze 

       przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).  

Jest aktywny na lekcji.  

Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich 

       zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).  

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

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

Uczeń robi systematyczne postępy na miarę swoich możliwości.  

Mało angażuje się w życie sportowe szkoły i klasy  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz nie zawsze jest 

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

Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną.  

Poprawnie wykonuje elementy nauczane na ocenę dobrą i dostateczną.  

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz często nie jest 

       przygotowany do lekcji (nie posiada wymaganego stroju sportowego).  

Jest mało aktywny, nie zdyscyplinowany, ma nieobecności nie usprawiedliwione oraz lekceważący stosunek 

       do zajęć.  

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

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:  

Bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia z wychowania fizycznego oraz nie jest przygotowany do lekcji.  

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

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.  

 


