
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

System punktowy 

Każda jednostka lekcyjna jest podsumowywana w następujący sposób: 

+1 punkt za przygotowanie do lekcji ( tzn. strój sportowy – biała koszulka, spodenki 

gimnastyczne lub spodnie dresowe, obuwie sportowe ),  

4 punkty za aktywny udział w lekcji ( 1-4 w zależności od zaangażowania ucznia),    

od  1 do 5 pkt za udział i aktywność na zajęciach z edukacji zdrowotnej,                                                                                                                        

5 punktów x ilość lekcji w miesiącu ( przynajmniej 90%) równa się oceną bardzo dobrą na 

koniec danego miesiąca. 

 

Poza tym uczeń może na każdej lekcji zdobywać dodatkowe punkty: 

 2 punkty za aktywność sportową pozaszkolną  (klubową) potwierdzoną min. 

dyplomami, medalami i wyróżnieniami; 

 2 punkty za prawidłowe poprowadzenie rozgrzewki; 

 uczeń za reprezentowanie szkoły otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a za zajęcie miejsc   

1-3 na szczeblu powiatu ocenę celującą. 

 

OCENY: 

Powyżej 98 % -  ocena celująca 

97% - 90% - ocena bardzo dobra 

89% - 72% - ocena dobra 

71% - 51% - ocena dostateczna 

50% - 40% - ocena dopuszczająca 

               Mniej niż 39% punktów ocena niedostateczna 

 

 

 



 

Z testów sprawnościowych uczeń otrzymuje ocenę  wg. zasady : 

 Wynik lepszy  / postęp /  - bardzo dobry 

 Wynik wyrównany / stagnacja / - dobry 

 Wynik słabszy / regres /  - dostateczny 

 

Z pozostałych testów z umiejętności wynikających z programu nauczania uczeń otrzymuje 

oceny wynikające z norm opracowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego tej 

szkoły.                  

Każdy miesiąc kończy się podsumowaniem punktów i wystawieniem oceny oraz 

przeniesieniem jej do dziennika lekcyjnego klasy ( uczniowie mają wgląd w tabele punktowe 

znajdujące się w dzienniku grupowym nauczyciela wychowania fizycznego). 

          Osoby, które nie biorą udziału w lekcji ze względów od siebie niezależnych ( np. 

choroba poświadczona przez lekarza), jeśli opuściły mniej niż 50% lekcji w danym miesiącu, 

mają braną pod uwagę ilość lekcji, w których uczestniczyły. Jeśli opuściły więcej nie są 

oceniane. 

          Uczniowie, którzy nie uczestniczyli w zajęciach wychowania fizycznego na podstawie 

zwolnienia od rodzica/opiekuna otrzymują ocenę miesięczną wyliczoną ze wszystkich lekcji 

w danym miesiącu.                                            

Uczeń, który jest nieobecny na sprawdzianie, ma obowiązek przystąpić do niego w 

okresie 2 tygodni od przyjścia do szkoły lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

W przypadku nie przystąpienia do zaliczenia sprawdzianu, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

Średnia ocen z każdego miesiąca oraz uzyskane oceny z testów sprawnościowych i za 

udział w zawodach międzyszkolnych dają ocenę końcową( śródroczną i końcoworoczną). 

Kryteria oceny końcowej (śródrocznej i końcoworocznej): 

Średnia 5,8 – 6,0- ocena celująca 

4,8 – 5,7 – ocena bardzo dobra 

3,8 – 4,7– ocena dobra 

2,8 – 3,7 - ocena dostateczna 

1,8 – 2,7 – ocena dopuszczająca 

1,7 i poniżej– ocena niedostateczna 

 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który uzyskał średnią ocen na semestr lub koniec roku 

bardzo dobrą i osiągnął znaczący sukces sportowy na szczeblu powiatu i wyższym. 


