
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z wychowania fizycznego: 

1. W klasie IV- V- VI -VII-VIII:  

a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i 
wiadomościami w danej klasie,   

 prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia,  
 uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowym  
 systematycznie doskonali sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym 

usprawnieniu,  
 bierze udział w zawodach, reprezentując szkołę,  
 dba o bezpieczeństwo swoje kolegów i koleżanek,  
 reprezentuje szkołę w Klubie Sportowym,  
 aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,  
 aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też w innych formach 

związanych z kulturą fizyczną,  
 aktywność, zaangażowanie, obecność na zajęciach i stosunek do przedmiotu nie budzą 

najmniejszych zastrzeżeń,  
 uczeń nie może mieć oceny niedostatecznej za brak stroju sportowego,  
 90-100% frekwencja udziału w zajęciach;  

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował zadania z programu dla danej klasy na bardzo dobrym poziomie,  
 bardzo starannie i sumiennie wykonuje zadania,  
 wykazuje duże zaangażowanie na lekcji, jest zawsze przygotowany do zajęć,  
 prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia,  
 chętnie uczestniczy w zajęciach sportowych,  
 systematycznie doskonali sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym  
 usprawnieniu,  
 dba o bezpieczeństwo swoje kolegów i koleżanek,  
 uczeń nie może mieć oceny niedostatecznej wynikającej z braku stroju sportowego,  
 frekwencja na zajęciach wychowania fizycznego nie może być mniejsza niż 85- 90%;  

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 bez zarzutu wywiązuje się z obowiązków,  
 nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, swoją  
 sprawność motoryczną utrzymuje na stałym poziomie,  
 osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości wynikających z programu danej 

klasy,  
 posiada wiadomości z kultury fizycznej i potrafi je wykorzystać w praktyce z pomocą 

nauczyciela,  
 wysoka jest staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg 

zajęć oraz stopień przygotowania się do zajęć,  
 prowadzi higieniczny tryb życia,  
 uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowym,  
 dba o bezpieczeństwo swoje kolegów i koleżanek,  
 dopuszcza się jedną ocenę niedostateczną za brak stroju sportowego,  
 frekwencja na zajęciach wychowania fizycznego nie może być mniejsza niż 80%;  



d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie adekwatnie do włożonego  
 wysiłku,  
 posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej,  
 na zajęciach koszykówki przejawia braki w zakresie wychowania społecznego,  
 ma niechętny stosunek do ćwiczeń,  
 wykazuje brak postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie  
 podstawowym w poszczególnych klasach, poziomu staranności i sumienności w  
 wykonywaniu zadań, zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania się do 

zajęć,  
 dopuszcza się trzy oceny niedostateczne za brak stroju sportowego,  
 frekwencja na zajęciach wychowania fizycznego nie może być mniejsza niż 70%;  

e) ocenę dopuszczają otrzymuje uczeń, który:  

 nie opanował materiału programowego danej klasy ma duże braki,  
 ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami,  
 często opuszcza zajęcia,  
 posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej nie potrafi wykonać prostych zadań 

związanych z samooceną,   
 wykazuje braki nawyków higienicznych,  
 jego zachowanie, strój sportowy budzi zastrzeżenia,  
 dopuszcza się sześć ocen niedostatecznych za brak stroju sportowego,  
 frekwencja na zajęciach wychowania fizycznego nie może być mniejsza niż 60%. -  

systematycznie opuszcza zajęcia;  

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki 
przedmiotu,   

 nie bierze czynnego udziału w lekcji,  
 swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie 

i innych.  
 notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć,  
 prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia,  
 nagminnie opuszcza zajęcia wychowania fizycznego,  
 frekwencja na zajęciach wychowania fizycznego nie może być mniejsza niż 50%,  
 posiada więcej niż dziesięć ocen niedostatecznych za brak stroju sportowego. 

 

g) uczeń nieklasyfikowany:  

 uczeń może być nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do  
ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolny planie nauczania.  
 
 

2. Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków  
wynikających ze specyfiki zajęć, systematyczność udziału  w zajęciach oraz aktywność w 
działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.   
 

 

  


