
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – OCENA UCZNIA 

Przedmiotowe zasady oceniania 

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (Dz. U. 2018.1457) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ustala się 

przedmiotowe zasady oceniania.  

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa również statut szkoły. 

Ocenienie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. 

 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać przede wszystkim wysiłek 

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

także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się obowiązków wynikających ze specyfiki wychowania fizycznego rozumiany 

jest nie jako wysiłek fizyczny lecz całokształt starań ucznia na rzecz przedmiotu tj. z 

umiejętności, wiedzy, systematyczności i aktywności.  

Ocenianie ma na celu motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 

Kontrola i ocena osiągnięć ucznia, bez względu na rodzaj stosowanego rozwiązania, powinna 

być obiektywna i uzasadniona przez nauczyciela  

Wymagania przedmiotowe i programowe Podstawy wewnątrzszkolnych zasad oceniania – 

wychowanie fizyczne  

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel 

uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

 2. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami edukacyjnymi 

oraz przedmiotowymi zasadami oceniania (PZO), co potwierdza wpisem do dziennika 

lekcyjnego, a uczniowie potwierdzają podpisem na przygotowanej liście. 

 3. Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) i wymagania edukacyjne są dostępne do wglądu 

uczniów i rodziców na stronie internetowej szkoły, o czym rodzice są powiadomieni na 

pierwszym zebraniu przez wychowawcę klasy. 

 4. Uczeń w ciągu całego roku szkolnego uczeń podlega systematycznej i obiektywnej ocenie 

zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami. 

 5. O postępach ucznia rodzice są systematycznie informowani poprzez wpis do dziennika 

elektronicznego. 



 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oprócz wiadomości i umiejętności pod 

uwagę brany jest w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w 

zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej. 

 7. Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną, biorąc pod uwagę oceny z 

poszczególnych obszarów. 

 8. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych nie jest równoznaczne z otrzymaniem 

oceny celującej na półrocze lub na koniec roku szkolnego. 

9.  Trenowanie w klubie sportowym nie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny celującej na 

półrocze lub na koniec roku szkolnego. 

 10. Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej 

lub rocznej z powodu nieobecności na zajęciach (również usprawiedliwionych) 

przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

Ostateczną decyzję o klasyfikowaniu ucznia podejmuje nauczyciel przedmiotu. 

 11. Zgodnie z art. 44 Ustawy o systemie oświaty:  

a) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia. 

b) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

c) Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

 12. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni 

być poinformowani o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem. 

 13. W przypadku uzyskania oceny śródrocznej / rocznej niedostatecznej uczniowi przysługuje 

prawo do egzaminu poprawkowego na zasadach określonych w Ustawie o systemie oświaty z 

7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami.  

 14. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. 

Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wydanej przez lekarza, na 

czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony(a)”. 

 15. Uczeń posiadający zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego jest obecny na lekcji. 

16. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii stosownej poradni 

specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 



specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

 19. Obszary podlegające ocenianiu to systematyczność, aktywność, umiejętności, 

wiadomości i aktywność dodatkowa. 

 20. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z wychowania fizycznego z obszarów wiadomości  

i umiejętności. Pozostałe obszary – systematyczność i aktywność ucznia na lekcjach – są 

wynikiem pracy ucznia w ciągu półrocza lub roku szkolnego i nie podlegają poprawie.  

W przypadku egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego uczeń może poprawić ocenę tylko 

z obszaru wiadomości i umiejętności, które były przedmiotem nauczania. Egzaminy te mają 

przede wszystkim formę zadań praktycznych (nie tylko z umiejętności ruchowych). Zasady  

przeprowadzania egzaminów powinny być doprecyzowane w przedmiotowych zasadach 

oceniania oraz w statucie szkoły.  

Obszary podlegające ocenie  

- Systematyczne uczestniczenie w zajęciach jest ważnym elementem realizacji procesu 

wychowania fizycznego. Udział w zajęciach ma wdrażać ucznia do systematycznego 

podejmowania aktywności fizycznej w życiu codziennym. Dopuszczalny jest niewielki procent 

nieobecności z powodów losowych. Uczeń na każdej lekcji powinien mieć odnotowywane, czy 

w niej czynnie uczestniczy, czy posiada odpowiedni strój. Zaznaczane są również zwolnienia 

od rodzica lub lekarza oraz nieobecności. Każdy przypadek braku stroju sportowego lub braku 

odpowiedniego obuwia, spóźnienia i ucieczki nauczyciel zaznacza w swoim zeszycie. 

- Aktywność ucznia na zajęciach wychowania fizycznego jest przejawem się jego 

zaangażowania, stosunek do przedmiotu, wykonywanie ćwiczeń w sposób zbliżony do swoich 

maksymalnych możliwości, aktywny udział w zajęciach, pełnienie funkcji kapitana zespołu czy 

sędziego, stosowanie zabiegów higienicznych, dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych, 

przestrzeganie regulaminów, zasad bhp, zasad czystej gry, poszanowanie mienia szkolnego, 

obowiązkowość, sumienność, zdyscyplinowanie i życzliwy stosunek do innych. Minusy 

uczniowie otrzymują za niechętny i negatywny stosunek do zajęć z uwzględnieniem wyżej 

wymienionych elementów.  

- Przy wiedzy i umiejętnościach ruchowych uczeń otrzymuje ocenę za technikę wykonania 

elementów gier zespołowych, gimnastycznych, tanecznych i innych. Bierzemy pod uwagę 

również inne umiejętności niż ruchowe, np. prowadzenia rozgrzewki, sędziowania, organizacji 

zawodów, imprez itp. W tym obszarze ocenie polegać będzie również praktyczne stosowanie 

wiedzy. 

- Aktywność dodatkowa  

uwzględnia reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych, uczestnictwo w zajęciach 

pozalekcyjnych lub pozaszkolnych potwierdzonych zaświadczeniem oraz udział ucznia w 

organizacji imprez szkolnych o charakterze rekreacyjnym. 

 



 Kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów:  

1.Systematyczność – jedna ocena w semestrze.  

Składają się  na  nią 4 elementy: 

• liczba opuszczonych lekcji bez usprawiedliwienia,  

• liczba spóźnień ,  

• strój sportowy- liczba lekcji na której uczeń nie ćwiczy bez usprawiedliwienia 

Strój sportowy składa się z koszulki w odpowiednim kolorze, spodenek sportowych, 

skarpetek i butów sportowych( ze względu na przestrzeganie warunków higieniczno- 

zdrowotnych uczeń przebiera strój sportowy przed lekcją wychowania fizycznego).  

Za jednorazowy brak stroju na lekcji uczeń otrzymuje „BS”. Trzy takie braki w ciągu 

semestru zamieniane są na cząstkową ocenę niedostateczną. Kolejne 

nieprzygotowanie to kolejna cząstkowa ocena niedostateczna i wiąze się z obniżeniem 

oceny ze systematyczności. 

0 BS- celujący 

1-2 BS- bardzo dobry 

3 BS- dobry 

4 BS- dostateczny 

5 BS- dopuszczający 

6 BS- niedostateczny. 

 

• zwolnienia od rodzica 

Uczennice niedysponowane zobowiązane są przebrać się w strój sportowy i mogą 

ćwiczyć według swoich możliwości. W wyjątkowych przypadkach nauczyciel w.f może 

zwolnić uczennicę z ćwiczeń na lekcji. 

Na lekcji w.f uczniowie ćwiczą bez jakiejkolwiek biżuterii , ze związanymi włosami 

 i krótkimi paznokciami. 

W wyjątkowych przypadkach z ćwiczenia na lekcji może zwolnić nauczyciel lub 

pielęgniarka szkolna: pierwszy dzień po przebytej chorobie, po masażach, przy 

widocznym złym samopoczuciu.  

Rodzic może zwolnić dziecko z lekcji wychowania fizycznego sporadycznie, np. z 

powodu zaplanowanej wizyty u lekarza lub ważnych spraw rodzinnych. Nagminne 

zwalnianie ucznia z zajęć obowiązkowych ( bądź uczestnictwa w nich) przez rodzica 

będzie niezwłocznie zgłaszane do wychowawcy a następnie do dyrektora szkoły. 

2. Aktywność na lekcji – jedna podsumowująca ocena po zakończeniu każdego działu 

tematycznego( LA,PS,PR, PK, GIM, Aerobik itd.)  

3. Wiedza i umiejętności – za każdy sprawdzian praktyczny uczeń otrzymuje ocenę.  Na 

poprawę każdego sprawdzianu praktycznego uczeń ma miesiąc. 

4. Aktywność dodatkowa – jedna ocena w półroczu.  

Przez aktywność dodatkową należy rozumieć udział ucznia w zawodach sportowych oraz w 

udokumentowanej , pozaszkolnej aktywności ruchowej w klubach sportowych. 



Sposób informowania o ocenach 

O uzyskanych poszczególnych ocenach cząstkowych uczniowie będą informowani 

bezpośrednio po jej otrzymaniu. Rodzice mają możliwość skontrolowania postępów swojego 

dziecka poprzez e dziennik lub podczas konsultacji dla rodziców organizowanych zgodnie z 

harmonogramem pracy szkoły 

 

W procesie kształcenia zdalnego w wychowaniu fizycznym należy: 

 - uwzględnić równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach  

- zróżnicowanie zajęć w każdym dniu 

 - uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów  

- łączenie przemienne różnych form aktywności fizycznej  

- wskazanie źródeł i materiałów postaci elektronicznej - „równe szanse dla każdego” 

(zapewnienie każdemu uczniowi możliwość konsultacji  mailowej, przy pomocy e-dziennika 

oraz innych dostępnych komunikatorów (po wcześniejszym uzgodnieniu). 

Uwagi do systemu oceniania:  

- każdy uczeń traktowany jest indywidualnie 

 - każda forma aktywności nagradzana jest oceną pozytywną  

- każdy sposób przekazywania swoich sukcesów, osiągnięć, zdobytej wiedzy i umiejętności jest 

dobry 

 - nauczyciel wspiera proces usprawniania się ucznia, zdobywania przez niego wiedzy, docenia 

każdy włożony wysiłek, dając jednocześnie poczucie sukcesu i zadowolenia      
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