
USTALANIE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO/ KRYTERIA OCENY  

 

Ocena   śródroczna  lub  roczna   uwzględnia:                                                                                        

 

1) aktywność:  

 

Warunki uzyskiwania oceny za aktywność na zajęciach wychowania fizycznego. 

Ocena z aktywności odzwierciedla zakres i ilość pracy wykonanej przez ucznia na lekcjach 

wychowania fizycznego, systematyczne uczestnictwo w lekcjach, oraz udział w  szkolnych i 

międzyszkolnych zawodach sportowych. 

Ocena wystawiana jest raz w miesiącu, lub po co najmniej 10 kolejnych lekcjach. 

CELUJĄCY  -  otrzymuje uczeń, który ćwiczył na miarę swoich możliwości na wszystkich zajęciach i 

dodatkowo uczestniczył w szkolnych lub międzyszkolnych zawodach sportowych. 

BARDZO DOBRY  -  uczeń  ćwiczył na miarę swoich możliwości na wszystkich zajęciach , a z 

usprawiedliwionych powodów nie brał udziału w co najwyżej 2 lekcjach (lub 20% ogółu zajęć) 

DOBRY  -  uczeń ćwiczył na miarę swoich możliwości na wszystkich zajęciach , a nie brał udziału w co 

najwyżej 3 lekcjach (lub 30% ogółu zajęć),  i z co najmniej połowy nieobecności ma usprawiedliwienie 

DOSTATECZNY  -  uczeń ćwiczył na miarę swoich możliwości na wszystkich zajęciach, a nie brał 

udziału w co najwyżej 4 lekcjach (lub 40% ogółu zajęć) ),  i z co najmniej połowy nieobecności ma 

usprawiedliwienie 

DOPUSZCZAJĄCY  -  uczeń ćwiczył na miarę swoich możliwości na wszystkich zajęciach , a nie brał 

udziału w co najwyżej 5 lekcjach (lub 50% ogółu zajęć) ),  i z co najmniej połowy nieobecności ma 

usprawiedliwienie 

NIEDOSTATECZNY  -  uczeń nie uczestniczył w ponad połowie ogółu zajęć  

 Do oceny z aktywności nie brane są pod uwagę nieobecności które: 

- wynikają z wykonywania innych szkolnych obowiązków 

- usprawiedliwione są zwolnieniem lekarskim 

- usprawiedliwione są pisemnym zwolnieniem od rodziców, lub opiekunów – na okres nie dłuższy niż 1 

tydzień i nie częściej  niż raz w miesiącu i 3 razy w  okresie. 

 

2) wiadomości:   

 

Oceniamy zasób wiedzy(przepisy, metody osiągania celów, systemy taktyczne, terminologia, 

znajomość bieżących wydarzeń itp.) poprzez zadawanie pytań w trakcie zajęć i warsztatów, testy, 

referaty, opracowania, udział w konkursach itp. 

 

 

       3) postęp w zakresie poziomu umiejętności sportowych:  

 Oceniamy opanowanie elementów techniki nauczanych dyscyplin, umiejętność wykorzystania ich w 

praktyce (grze, pokazach, sprawdzianach,), stosowanie skutecznych rozwiązań taktycznych w grach. 

 

 

        4) postęp w zakresie sprawności motorycznej:   

Oceniamy wybranymi testami szybkość, siłę ,moc, wytrzymałość, dokonujemy analiz i porównań z 

poprzednio uzyskanymi wynikami 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 

Ocena celująca 

 - uczeń spełnia wszystkie wymogi na ocenę bardzo dobrą 

 - reprezentuje szkołę w zawodach międzyszkolnych, środowiskowych  

 - aktywnie uczestniczy w zajęciach SKS , klubach sportowych 

 

Ocena bardzo dobra 

 - uczeń opanował pełny zakres umiejętności i wiedzy wynikający z programu 

              dla danej klasy 

 - systematycznie i aktywnie uczestniczy w lekcjach WF i zajęciach  

              nieobowiązkowych 

 - z wykonanych sprawdzianów i aktywności otrzymał w większości oceny bdb i cel. 

 

Ocena dobra 

 - uczeń opanował zakres umiejętności i wiedzy wynikający z programu dla 

              danej klasy w stopniu przekraczającym wymagania zawarte w minimum 

              programowym 

 - z co najmniej połowy wykonanych sprawdzianów i aktywności otrzymał oceny 

              dobre i lepsze                                                                                

 - regularnie i z zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach WF 

 

Ocena dostateczna 

 - uczeń opanował umiejętności i wiedzę na poziomie minimum programowego 

              określonego w programie nauczania dla danej klasy 

 - z wykonanych sprawdzianów i aktywności otrzymał przeważnie oceny dostateczne 

 - sporadycznie nie ćwiczy na zajęciach WF 

 

Ocena dopuszczająca 

 - uczeń ma nieduże braki w opanowaniu minimum programowego,  

              ale umożliwiające dalsze zdobywanie umiejętności i wiedzy 

 - z wykonanych sprawdzianów i aktywności otrzymał przeważnie oceny   

              dopuszczające  

 - brał czynny udział w co najmniej 50 %  zajęć  WF 

 

Ocena niedostateczna 

 - uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w minimum  

              programowym 

 - wykazuje lekceważące podejście do obowiązków 

 - przeważnie nieobecny lub nie ćwiczący na zajęciach WF 

 

Ocena może ulec podwyższeniu o jeden stopień, gdy uczeń reprezentuje szkołę w zawodach 

międzyszkolnych, lub gdy wykazuje aktywność przy organizacji imprez sportowych, lub w działaniach 

prozdrowotnych.   

 


