
OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 W GIMNAZJUM W GRZEGORZEWIE 
 

  

Ocenianie przedmiotowe ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu                      

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

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej ze szczególnym uwzględnieniem 

umiejętności przyjętych jako priorytetowe. 

  

Przedmiotowy System Oceniania z WF jest zgodny z: 
1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. dotyczącego 

zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.  

2. Statutem w Gimnazjum w Grzegorzewie.  

3. Programem nauczania z wychowania fizycznego nr DKW-4014-290/99.  

4. Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.  

 

Ocenianie ma na celu: 
1. Poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.  

2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju.  

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku i samodoskonalenia się.  

4. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji  

o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.  

5. Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie organizacji  

i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

6. Pokazanie uczniowi jego mocnych i słabych stron oraz wskazanie sposobu ich 

wyeliminowania. 

 

Ocena śródroczna i roczna z wychowania fizycznego jest wypadkową ocen za wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, a także poziom                  

i postęp wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej                                      

i realizowanego w szkole programu nauczania. 

 

Wskaźnikami wysiłku ucznia są: 

 udział w lekcjach WF - frekwencja, absencja, 

 udział w nieobligatoryjnych pozalekcyjnych zajęciach WF (częstość), 

 aktywność w czasie lekcji WF i nieobligatoryjnych zajęć WF, 

 pełnienie funkcji organizacyjnych w czasie lekcji WF i nieobligatoryjnych zajęć WF 

(organizowanie ćwiczeń, prowadzenie rozgrzewki, sędziowanie itp.), 

 wykonywanie na terenie szkoły prac na rzecz WF (strony WWW., gazetki, konkursy itp.), 

 udział w zawodach sportowych i zajmowanie miejsc punktowanych w ramach Gimnazjady 

Młodzieży. 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych (umiejętności i wiadomości) uczniów: 

 poziomu zdolności koordynacyjno-kondycyjnych, (wyznacznik poziom i postęp                

w rozwoju: siły, szybkości, wytrzymałości, mocy, zwinności i zręczności) poprzez 

wykonywanie testów sprawności fizycznej (np. Indeks Sprawności Fizycznej Zuchowy, 

test Coopera) opracowywanych przez nauczycieli wychowania fizycznego, 

 poziomu umiejętności ruchowych, przyswojenie właściwej techniki ruchu oraz dodatkowo 

taktyki w grach (wyznacznik stopień i postęp opanowania czynności ruchowych 

zaobserwowany podczas gry i zadań kontrolno-oceniających) poprzez wykonywanie 

testów umiejętności ruchowych, sprawdzianów okresowych i końcowych, 



 poziomu umiejętności organizacyjnych charakteryzujących się stopniem opanowania 

umiejętności współorganizowania i organizowania zajęć rekreacyjnych, sportowych, 

zabaw w grupach rówieśników, 

 poziomu wiadomości z zakresu wychowania fizycznego, objawiającymi się znajomością 

określonej tematyki o rozwoju fizycznym, rozwoju sprawności fizycznej, technice              

i taktyce, higienie, hartowaniu, zasadach bezpieczeństwa, regulaminach i przepisach, 

zasadach czystej gry, zasadach sportowego kibicowania. Formą oceny są rozmowy, 

dyskusje, testy, referaty, 

 dbałość o zdrowie, unikanie nałogów, przestrzeganie regulaminów i obowiązków 

uczniowskich, życzliwym stosunkiem do innych. 

 

systematyczność - główną funkcją systematyczności jest wdrażanie ucznia do uczestnictwa                       

w zajęciach wychowania fizycznego  w aspekcie wychowawczym i zdrowotnym. Ocenie podlega 

przygotowanie się do zajęć oraz ilość godzin aktywnego uczestnictwa ucznia na zajęciach 

wychowania fizycznego.  

  

Ocena śródroczna/roczna za systematyczność 

 

 celująca (6) –   opuszczonych maks. 5% wszystkich lekcji, 

 bardzo dobra (5) – opuszczonych maks. 10% wszystkich lekcji, 

 dobra (4) – opuszczonych maks. 20% wszystkich lekcji, 

 dostateczna (3) – opuszczonych maks. 30% wszystkich lekcji, 

 dopuszczająca (2) – opuszczonych maks. 40% wszystkich lekcji, 

 niedostateczna (1) – opuszczonych powyżej 41% wszystkich lekcji. 

 

Uwagi 

 usprawiedliwiona nieobecność w szkole nie wpływa na obniżenie oceny, 

 przez lekcje opuszczone należy rozumieć nieobecność nieusprawiedliwioną lub nie 

uczestniczenie w zajęciach mimo obecności na lekcji, 

 trzy spóźnienia traktowane są jako jedna nieobecność. 

  

Aktywność (zaangażowanie) – funkcją aktywności jest wdrażanie do podejmowania 

maksymalnego wysiłku, inicjatywy i samodzielności, samokontroli  

i samooceny. Ocenie podlega indywidualny wkład aktywności fizycznej ucznia - wysiłek 

włożony w wykonanie zadania ruchowego oraz umiejętność współdziałania  

z partnerem i współpracy w zespole. Uczniowie oceniani są plusami bądź minusami oraz 

dodatkowo ocenami cząstkowymi.  

 

 plusy: 
- wykonywanie ćwiczeń i zadań w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, 

- inwencję twórczą, 

- aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji, 

- duży zasób wiedzy i umiejętności, 

- zdyscyplinowanie, 

- udział w rozgrywkach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, (co podwyższa ocenę  

o jeden stopień), 

- przestrzeganie higieny. 

 minusy: 
- przy niechętnym bądź negatywnym stosunku do uczestnictwa w zajęciach, 

- brak zdyscyplinowania. 

 



 bieżąca ocena celująca: 
- jednorazowo za systematyczne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych na terenie 

szkoły, 

- jednorazowo za przynależność do klubu sportowego potwierdzone zaświadczeniem 

trenera, 

- za każdy udział w zawodach sportowych . 

 bieżąca ocena bardzo dobra: 
- za wyróżniające na tle klasy osiągnięcia ucznia podczas lekcji, 

- za przygotowanie referatu na określony temat wskazany przez nauczyciela. 

 bieżąca ocena niedostateczna: 
- za rażący stosunek do obowiązków szkolnych, bojkotowanie zajęć, nie podjęcie próby 

wykonania ćwiczenia 

- za nieusprawiedliwiony brak stroju.  

  

Ocena śródroczna/roczna za aktywność 

 celująca (6) – co najmniej 10 plusów bez jednego minusa, oceny cząstkowe: bardzo dobre  

i celujące, 

 bardzo dobra (5) – co najmniej 6 z jednym minusem, oceny cząstkowe bardzo dobre, 

 dobra (4) – przewaga plusów nad minusami, plusy i minusy w równowadze, czyste konto, 

brak bardzo dobrych w śród ocen cząstkowych, 

 dostateczna (3) – minusy w przeważającej liczbie nad plusami, 

 dopuszczająca (2) – kilka minusów bez plusów, w śród ocen cząstkowych jedna ocena 

niedostateczna, 

 niedostateczna (1) – duża liczba minusów bez plusów, w śród ocen cząstkowych oceny 

niedostateczne. 

 

Uwagi 

 ilość plusów bądź minusów może być zróżnicowana w odniesieniu do poziomu 

umiejętności danej grupy ćwiczebnej. 

  

Postęp sprawności i umiejętności – ta składowa oceny ma wdrożyć do samousprawniania            

i samodoskonalenia, dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną. Ocenie podlegają umiejętności 

oraz zakres wiadomości z zakresu kultury fizycznej przewidziane w danej grupie wiekowej 

zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami ucznia. 

  
Ocena bieżąca za postęp sprawności motorycznej w poszczególnych testach sprawnościowych. 

 

 celująca (6) – uzyskanie wyniku najlepszego w swojej grupie wiekowej, zbliżonego do 

rekordu szkoły  

 bardzo dobra (5) – poprawa wyniku,  

 dobra (4) – uzyskanie wyniku na tym samym poziomie  

 dostateczna (3) – obniżenie wyniku  

 dopuszczająca (2) – poważne obniżenie wyniku  

 niedostateczna (1) – nie zaliczenie testu w przypadku lekceważącego podejścia ucznia do 

sprawdzianu  

 

 Ocena bieżąca za zdobyte umiejętności - dotyczy zaliczenia testów techniki następujących 

dyscyplin: koszykówka; piłka siatkowa; piłka ręczna; piłka nożna; gimnastyka, lekka atletyka , 

tenis stołowy. 

 



Ocenie podlegać będzie przede wszystkim opanowanie prawidłowej techniki wykonywanego 

ćwiczenia lub zadania ruchowego oraz zakres zdobytych wiadomości  

z zakresu danej dyscypliny. 

 

 celująca (6) - uczeń spełnia wymagania na ocenę celującą. Pomaga innym uczniom w 

wykonywaniu sprawdzianu - jest partnerem w ćwiczeniu. Potrafi z łatwością wykonać 

ponad 25 . powtórzeń 

 bardzo dobra (5) - uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Niejednokrotnie 

pomaga innym uczniom w wykonywaniu ćwiczeń. Potrafi wykonać ponad 20 powtórzeń 

 dobra (4) - uczeń wykonuje ćwiczenia prawidłowo, bez błędów technicznych, analizuje 

ruchy partnera i stara się podczas odbić lub ćwiczeń przyjąć właściwe postawy. W 

zależności od sytuacji stosuje odpowiednie sposoby przemieszczania się po boisku lub sali 

gimnastycznej. Potrafi wykonać ponad 15 - 20 powtórzeń. 

 dostateczna (3) - uczeń wykonuje ćwiczenia samodzielnie z dobrą skutecznością, ale z 

małymi błędami technicznymi. Potrafi opisać jego wykonanie i zastosować w czasie 

ćwiczeń. Wykonuje 10 - 15 powtórzeń 

 dopuszczająca (2) - uczeń wykonuje ćwiczenia niepewnie, z błędami i z korektą 

nauczyciela. Wie, jak wygląda dany element techniki. Rozróżnia błędne i prawidłowe jego 

wykonanie. Wykonuje do 10 powtórzeń 

 niedostateczna (1) - uczeń wykonuje ćwiczenia z dużymi błędami technicznymi. Wymaga 

ciągłej obserwacji i pomocy - korekty nauczyciela. Nie umie nazwać wykonywanych 

ćwiczeń. Nie potrafi prawidłowo wykonać 5 powtórzeń 

 

Uwagi : 

 każdy uczeń oceniany jest według indywidualnych predyspozycji  

i umiejętności porównując jego wynik z ubiegłego semestru (w szczególności dotyczy 

sprawdzianów z lekkiej atletyki), 

  uczeń nie posiadający wyniku sprawdzianu z poprzedniego semestru będzie oceniany wg 

tabel z ocenami poszczególnych prób w testach sprawnościowych opracowanych przez 

fachowców danej dyscypliny, 

  nauczyciel może uzupełnić sprawdziany lub zastąpić brakujący inną konkurencją, 

 w przypadku, gdy uczeń: 

- z przyczyn losowych nie brał udziału w sprawdzianie (powrót po długotrwałej 

chorobie, pobyt w szpitalu, sanatorium), ma obowiązek zaliczyć test sprawnościowy w 

ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły, 

- nie jest przygotowany do lekcji, przez co należy rozumieć brak stroju –ma obowiązek 

zaliczyć sprawdzian w ciągu tygodnia, 

 termin zaliczenia sprawdzianu z lekkiej atletyki, uzależniony jest od warunków 

atmosferycznych (termin ulega przedłużeniu), 

  ze sprawdzianu postępu sprawności -uczeń nie może otrzymać oceny niedostatecznej, 

chyba, że nie podszedł do testu w wyznaczonym terminie; każdą ocenę uczeń może 

poprawić, 

 uczeń może dostać ocenę niedostateczną ze sprawdzianu umiejętności i ma możliwość jej 

poprawienia, 

 

Zwolnienia lekarskie. 

 

Każdy uczeń, który nie jest zdolny do ćwiczeń zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego 

zwolnienia lekarskiego czasowego lub warunkowego. Nie zwalnia go to automatycznie                  

z obecności na lekcjach WF. Decyzję o zwolnieniu ucznia na cały semestr lub rok podejmuje 



dyrektor szkoły, na podstawie zwolnienia lekarskiego od lekarza pediatry lub specjalisty oraz 

pisemnego podania rodziców ucznia. 

 

Sposoby informowania uczniów i rodziców o ich osiągnięciach: 

 

a. nauczyciel na pierwszej lekcji informuje uczniów, a rodziców w ciągu pierwszego miesiąca 

nauki: 

– ogólnych wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny, 

– o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, 

– oraz innych zasadach Oceniania Przedmiotowego, 

b. na każdej lekcji nauczyciel informuje uczniów o szczegółowych wymaganiach                   

na poszczególne oceny, 

c. wszystkie oceny są jawne dla uczniów i rodziców, 

d. uczeń lub rodzic ma prawo uzyskać od nauczyciela uzasadnienie oceny, 

e. prace klasowe ucznia są przechowywane przez nauczyciela przez okres jednego roku 

szkolnego i mogą być udostępnione do wglądu na wniosek ucznia lub rodzica.    

  

Formy poprawy oceny, wystawianie oceny semestralnej i końcowej. 

 

a. Wystawienie oceny semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie                                 

ocen cząstkowych. 

b. W przypadku, gdy ocena śródroczna jest o jeden stopień wyższa od przewidywanej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wystąpić                            

do wychowawcy z wnioskiem o umożliwienie uzyskania wyższej oceny.    W powyższym 

przypadku wychowawca ustala z nauczycielem przedmiotu zakres materiału, który będzie 

podlegał dodatkowemu sprawdzeniu wiadomości i umiejętności. Termin sprawdzenia 

wiadomości i umiejętności  nie może przekroczyć daty posiedzenia klasyfikacyjnego                      

Rady Pedagogicznej. 

 

 

Wymagania i standardy osiągnięć ucznia na ocenę śródroczną/roczną. 

 

Warunki na ocenę celującą: 

 

Uczeń osiągnął sprawność znacznie przekraczającą stawiane wymagania, ma wszystkie godziny 

nieobecności usprawiedliwione (najwyżej 5% wszystkich godzin), jest pilny, aktywny i chętnie 

ćwiczy, czyni stałe postępy w samo usprawnianiu, zalicza wszystkie sprawdziany na oceny bardzo 

dobre, bierze czynny udział w zawodach międzyszkolnych, zachowanie na zajęciach nie budzi 

zastrzeżeń, jest koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany.  

 

Warunki na ocenę bardzo dobrą: 

 

Uczeń wykazuje dobrą sprawność, ma wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione 

(najwyżej 10% wszystkich godzin), pilność na zajęciach jest zadowalająca,  zalicza  sprawdziany 

na oceny pozytywne min. dobre, wykazuje wymagane postępy w usprawnianiu, bierze czynny 

udział w zawodach szkolnych i nie uchyla się od zajęć pozalekcyjnych, nie wykazuje braków w 

zakresie wychowania społecznego. 

 

Warunki na ocenę dobrą:   

   

Uczeń spełnia wymagania sprawności stawiane przez szkołę, jest pilny, przystępuje do zaliczania 

wszystkich sprawdzianów, ma wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione (najwyżej  20% 



wszystkich godzin), wykazuje dobre postępy w usprawnianiu, czasami bierze udział w życiu 

sportowym szkoły, nie wykazuje na zajęciach braków w zakresie wychowania społecznego. 

 

Warunki na ocenę dostateczną: 

 

Uczeń ledwie spełnia wymagania sprawnościowe stawiane przez szkołę lub jest ich bliski, ma 

przewagę ocen dostatecznych i dopuszczających, ma wszystkie godziny nieobecności 

usprawiedliwione (najwyżej 30% wszystkich godzin), nie jest pilny, wykazuje mierne 

postępowanie w usprawnianiu, nie bierze czynnego udziału w życiu sportowym szkoły, wykazuje 

braki w zakresie wychowania społecznego. 

 

Warunki na ocenę dopuszczającą:  

 

Uczeń jest daleki od spełnienia wymagań sprawnościowych, ma oceny dostateczne, 

dopuszczające, niedostateczne, opuszcza zajęcia i ma najwyżej 49% godzin nieobecnych (w tym 

część nieusprawiedliwionych), nie jest pilny, nie wykazuje postępów, w usprawnianiu, nie bierze 

udziału w życiu sportowym szkoły, wykazuje braki w zakresie wychowania społecznego.    

 

 

 

Warunki na ocenę niedostateczną: 

 

Uczeń jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program,  posiada bardzo niską 

sprawność motoryczną,  wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami, 

charakteryzuje się niewiedzą w zakresie wychowania fizycznego, ma lekceważący stosunek do 

zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnieniu, na zajęciach w- f wykazuje duże i rażące 

braki w zakresie wychowania społecznego. Uzyskał śródroczną i roczną ocenę niedostateczną       

z zajęć fakultatywnych. 

 

 


