
 

Przedmiotowe Zasady Oceniania  

z wychowania fizycznego 

 

1.Szkolne ocenianie z wychowania fizycznego ma być czynnikiem motywującym młodzież do 

aktywności fizycznej w wymiarze teraźniejszym i przyszłościowym. 

2.Ocena śródroczna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych (waga 1) za 

określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych w procesie szkolnego 

wychowania fizycznego. Oceny będą realizowane według sześciostopniowej skali ocen. 

3.Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania szkoły. 

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

5. Przy ocenie z przedmiotu nauczyciel uwzględnia czynne uczestnictwo w zajęciach, sumienne 

i staranne wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu (również w 

przypadku nauczania hybrydowego albo zdalnego), zaangażowanie w przebieg lekcji, 

przygotowanie do zajęć, właściwy stosunek do przeciwnika i własnego ciała. 

6. Uczeń zobowiązany jest przynosić ze sobą na każde zajęcia strój sportowy: obuwie, 

koszulkę, spodenki, dres w zależności od pogody i specyfiki ćwiczeń. Obowiązkiem każdego 

ucznia jest przestrzeganie higieny oraz zasad obowiązujących w szkole dotyczących COVID-

19. 

7. Uczeń na czas lekcji zdejmuje wszelkie ozdoby (kolczyki, łańcuszek, bransoletkę, zegarek), 

dłuższe włosy powinny być związane. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za 

pozostawioną biżuterię, telefon lub kosztowności. 

8. Podczas zajęć z wychowania fizycznego bezwzględny zakaz używania telefonów 

komórkowych. 

9.Ocena śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ustalenie, 

jakiej ocenie szkolnej odpowiada uzyskana średnia ważona przedstawia tabela: 

Wartość średniej 
Ocena 

5,51 i powyżej 
Celujący 



4,51  - 5,5 
Bardzo dobry 

3,75 – 4,50 
Dobry 

2,75 – 3,74 
Dostateczny  

1,75– 2,74  
Dopuszczający  

Poniżej 1,74 
Niedostateczny 

 

10.Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej uwzględnia się przede wszystkim wysiłek 

ucznia, wynikający z realizacji programu nauczania oraz systematyczny i aktywny udział w 

lekcjach wychowania fizycznego. Ocena wynikająca ze średniej ważonej może być 

podniesiona lub obniżona o jeden stopień, zależnie od indywidulanej ocenie nauczyciela 

możliwości i wkładu pracy przez ucznia. 

11.Obniżenie oceny z wychowania fizycznego na koniec okresu klasyfikacyjnego 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 poziom 

kultury osobistej itp. 

12.Za dodatkową aktywność ucznia (udział w zajęciach SKS, szkolnych zawodach 

sportowych) uczeń otrzymuje dodatkową cząstkową ocenę celującą. 

13.Ocenę za postawę, zaangażowanie i aktywność (PZA) ucznia nauczyciel wystawia dwa razy 

w roku szkolnym - na koniec pierwszego i drugiego semestru z wagą 3. 

14.Jeżeli uczeń nie uczestniczy w sprawdzianach z powodu nieobecności bądź nie brania 

czynnego udziału w lekcji ma obowiązek uzgodnić z nauczycielem na kolejnych zajęciach 

termin zaliczenia zaległości i zdobycia brakującej oceny. Jeżeli tego nie dokona otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

15. Uczeń ma prawo trzy razy w okresie klasyfikacyjnym zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 

lekcyjnych. Za każdym następnym nie uczestnictwem/nieprzygotowaniem ucznia, nauczyciel 

odnotowuje brak czynnej aktywności na lekcji – ocena niedostateczna. 

16. Dziewczęta jeden dzień w miesiącu zgłaszają niedyspozycję mają prawo nie ćwiczyć na 

zajęciach, w każdym następnym dniu niedyspozycji są przygotowane do zajęć. 

17.Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego decyzją administracyjną 

dyrektora szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych 

zajęciach, wydanej prze lekarza, na czas określony w tej opinii [Rozporządzenie MEN z dn. 

3.08.2017 r.]. 



18.W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres uniemożliwiający 

wystawienie oceny śródrocznej lub klasyfikacyjnej rocznej na koniec roku szkolnego, zamiast 

oceny wychowawca klasy wpisuje „zwolniony" albo „zwolniona" [Rozporządzenie ME z dnia 

3.08.2017 r.]. 

19. Uczeń, który opuścił z własnej winy więcej niż 50% z obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego i nie zdobył ocen cząstkowych (w minimalnej liczbie trzy), może zostać 

niesklasyfikowany z przedmiotu. 

20. Uczeń, który otrzymał na koniec I okresu klasyfikacyjnego ocenę niedostateczną jest 

zobowiązany zaliczyć zadania praktyczne, które podlegały ocenie w I semestrze do końca 

marca, po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem uczącym.  

21. Uczeń ma prawo, od momentu uzyskania informacji o przewidywanej semestralnej 

(rocznej) ocenie klasyfikacyjnej ubiegać się o wyższą (o jeden stopień) niż przewidywana 

ocena semestralna lub roczna. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana oceny 

klasyfikacyjnej jest zrobienie prezentacji z wychowania fizycznego lub zdrowotnego. 

22. Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy obejmuje zadania praktyczne (umiejętności 

ruchowe), które były przedmiotem nauczania w trakcie semestru lub roku szkolnego. 


