
              PRZEDMIOTOWY  SYSTEM OCENIANIA   

                    WYCHOWANIE FIZYCZNE 

- liceum 3-letnie, 

- liceum 4-lenie 

 

        PODSTAWĄ OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JEST WYSIŁEK UCZNIA W 

WYWIĄZYWANIU SIĘ Z OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SPECYFIKI ZAJĘĆ 

I.Założenia ogólne: 

1/Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania szkoły. 

2/Ocena śródroczna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony 

poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych w procesie szkolnego 

wychowania fizycznego. 

3/Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

4/Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej uwzględnia się przede wszystkim wysiłek ucznia, 

wynikający z realizacji programu nauczania oraz systematyczny i aktywny udział w lekcjach 

wychowania fizycznego. 

5/Ocena z wychowania fizycznego może być podniesiona za dodatkową aktywność ucznia, 

np. udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, zawodach sportowych, turniejach i 

rozgrywkach szkolnych, konkursach plastycznych i literackich o tematyce sportowej, 

wyjazdach na basen, narty, łyżwy itp. 

6/Podniesienie oceny z wychowania fizycznego na koniec I śródrocza lub roku szkolnego 

może być tylko o jeden stopień. 

7/Ocenę za dodatkową aktywność ucznia nauczyciel wystawia dwa razy w roku szkolnym- na 

koniec pierwszego i drugiego semestru. 

8/Szkolne ocenianie z wychowania fizycznego ma być czynnikiem motywującym młodzież do 

aktywności fizycznej w wymiarze teraźniejszym i przyszłościowym. 

9/Obniżenie oceny z wychowania fizycznego na koniec śródrocza lub roku szkolnego 

następuje wskutek negatywnej postawy ucznia, np. częste braki stroju, niesystematyczne 

ćwiczenie, sporadyczne uczestniczenie w sprawdzianach kontrolno-oceniających, brak 

właściwego zaangażowania w czasie poszczególnych lekcji, niski pozioam kultury osobistej. 



10/Ocena może być obniżona o jeden stopień. 

11/Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego decyzją administracyjną 

dyrektora szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii/Rozporządzenie MEN z dnia 

3.08.2017r/. 

12/W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres uniemożliwiający 

wystawienie oceny śródrocznej lub koniec roku szkolnego, zamiast oceny nauczyciel 

wychowania fizycznego wpisuje ,,zwolniony/a". 

13/Uczeń, który opuścił z własnej winy lub nie ćwiczył w 51% i więcej obowiązkowych zajęć 

wychowania fizycznego, otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec śródrocza lub roku 

szkolnego. 

14/Rada Pedagogiczna szkoły może ustalić dla ucznia, który opuścił z własnej winy lub nie 

ćwiczył w mniej niż 50%  obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, egzamin 

klasyfikacyjny. 

15/Egzamin klasyfikacyjny obejmuje zadania praktyczne/umiejętności ruchowe/, które były 

przedmiotem nauczania w trakcie śródrocza  lub roku szkolnego. 

16/Na zajęciach uczniowie za aktywność, zaangażowanie w przebieg lekcji, otrzymują ,,+", 

pięć plusów-to ocena bardzo dobra z aktywności, pięć ocen bardzo dobrych z aktywności 

powoduje uzyskanie oceny celującej śródrocznej lub na koniec roku szkolnego. 

17/Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, 1 raz w semestrze, każde kolejne 

nieuczestniczenie w lekcji, nieobecność nieusprawiedliwiona powoduje obniżenie oceny z 

frekwencji. 

18/Dziewczęta w czasie niedyspozycji zwalniane są z wykonywania intensywnego wysiłku 

fizycznego, ale obowiązuje je uczestnictwo w zajęciach/w indywidualnych sytuacjach 

uczennica dostarcza wskazania lekarskie/. 

19/Zadania kontrolno-oceniające zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem, uczeń zna 

kryteria kryteria oceniania przed przystąpieniem do sprawdzianu. Uczeń nie otrzymuje oceny 

niedostatecznej ,jeśli przystąpi do sprawdzianu , a nie wykona go zgodnie z kryteriami. 

20/Uczeń, który jest nieobecny na sprawdzianie, ma obowiązek przystąpić do niego w 

terminie wyznaczonym przez nauczyciela, jeśli tego nie zaliczy otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

21/ Uczeń ma prawo do poprawy uzyskanej oceny, w czasie dwóch tygodni od sprawdzianu. 

 



22/Oceny cząstkowe za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji 

społecznych są realizowane  według następującej skali ocen: 

6-celujący 

5-bardzo dobry 

4-dobry 

3-dostateczny 

2-dopuszczający 

1-niedostateczny 

       

            Ocena z wychowania fizycznego: śródroczna i roczna jest wypadkową składników: 

- stopień opanowania wymagań programowych, 

- aktywność, 

- frekwencja, 

- postawa ucznia, 

        Ocena z wychowania fizycznego wystawiana jest na podstawie oceny końcowej z zajęć 

lekcyjnych i oceny końcowej z zajęć do wyboru wystawionej przez nauczyciela prowadzącego 

zajęcia . 

Postanowienia końcowe: 

1/.Zwolnienie lekarskie / śródroczne, roczne/, uczniowie dostarczają do n-li  wych. fizycznego 

w terminie – do 30 września. 

2/. Wszystkie oceny cząstkowe podlegają poprawie w terminie uzgodnionym z n-lem. 

3/.Ocena poprawiona jest ostateczna. 

4/. Uczeń ma prawo do wykonania danego ćwiczenia stosownie do swoich możliwości. 

5/.Po dłuższej absencji chorobowej lub innej związanej z sytuacją rodzinną, uczeń nie ma 

obowiązku zaliczenia programu, który był realizowany – nie wpływa to również na obniżenie 

oceny ucznia. 

 

 



KRYTERIA OCENIANIA – nauczanie zdalne i hybrydowe. 

1/.Zadane prace oraz materiały przesyłane są przez n-la za pomocą dziennika 

elektronicznego, służbowych kont / założonych do komunikacji z uczniami/. 

2/.Nauczyciel informuje o tym, w jaki sposób należy wykonać, udokumentować daną pracę 

/sfotografować, nagrać, wykonać na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu mobilnym/ 

-wyznacza termin wykonania prac oraz w jaki sposób przesłać prace. 

3/.Uczeń zapoznaje się ze wszystkimi informacjami przesyłanymi przez n-la. 

4/.Jeśli zasoby techniczne ucznia : komputer, tablet, smartfon, nie pozwalają na pracę zdalną 

lub uczeń nie ma dostępu do Internetu, jego rodzic/ uczeń, informuje wychowawcę, który 

wraz z Dyrektorem i nauczycielem ustala sposób przekazywania potrzebnych uczniowi 

materiałów. 

5/.Uczeń ma prawo poprawiać oceny za zadanie wykonane w trakcie e-nauczania w terminie 

wskazanym przez nauczyciela. 

6/. Na ocenę śródroczną, roczną składają się również oceny uzyskane w trakcie nauki 

stacjonarnej 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

 


