
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE 

I. Kontrakt z uczniami: 
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w pso formy aktywności ucznia.  
3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego,  nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę 
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 
tych zajęć. 
4. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń ( częściowo lub na stałe) przez Dyrektora szkoły po 
przedłożeniu zwolnienia lekarskiego. 
5. Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela w przypadku chwilowej niedyspozycji. 
6. Uczeń może być zwolniony z pewnych zadań ruchowych, (z których nie jest oceniany) po 
przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego. 
7. Uczennice w czasie niedyspozycji powinny być przygotowane do lekcji. 

8. uczeń ma prawo zgłosić nie przygotowanie do lekcji 3 razy w semestrze, każde następne to 
ocena niedostateczna. 
9. Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w konkursach sprawnościowych z powodu nieobecności 
lub nie przygotowania do zajęć jest zobowiązany w ciągu tygodnia uzupełnić braki. 
10. Bieżąca ocena osiągnięć edukacyjnych odbywa się wg skali ocen: 
1- niedostateczny 
2- dopuszczający 
3- dostateczny 
4- dobry 
5- bardzo dobry  
6- celujący 
 
11. Ocena jest jawna oraz uzasadniona dla ucznia, jak i dla rodziców. 
12. Uczniowie są na bieżąco informowani o uzyskiwanych ocenach. 
13. Nauczyciel wymaga tylko tego czego nauczył. 
14. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z zaliczeń cząstkowych, semestralnych w 
przeciągu dwóch tygodni od momentu jej uzyskania. 
15. Po upływie dwóch tygodni (czas wyznaczony na poprawę) nie ma możliwości poprawy 
oceny. 
Na ocenę z wychowania fizycznego składa się ocena z aktywności, umiejętności, przestrzegania 
bezpieczeństwa, wiadomości, aktywności poza lekcyjnej i poza szkolnej (udział w zajęciach poza 
lekcyjnych SKS, zawodach sportowych). 
16. Obowiązkiem każdego ucznia jest uczęszczanie na zajęcia odbywające się na pływalni. 

17. Ocena z basenu jest oceną oddzielną, przy czym średnia z basenu i zajęć wf  daje ocenę 
końcową 

18. Uczniowie mogą być zwolnieni z zajęć na basenie jedynie po przedłożeniu zaświadczenia 
lekarskiego. 

 



* UCZEŃ MOŻE OTRZYMAĆ DODATKOWE OCENY ZA: 
 
- Udział w zajęciach poza lekcyjnych. 
- Udział i reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. 
- Za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych. 

 

II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu: 

Przedmiot kontroli i oceny ucznia z wychowania fizycznego.  

A. Obszary podstawowe:  

1/ Umiejętności ruchowe oceniane na podstawie przeprowadzanych sprawdzianów zgodnych z 
wymaganiami programowymi z zakresu indywidualnych i zespołowych form aktywności 
ruchowej. 

 2/ Ogólna sprawność fizyczna mierzona testem sprawności motorycznej,  

( na podstawie publikacji L. Denisiuka: Tabele punktacji sprawności fizycznej, WSiP, Warszawa 
1975. ) 

3/ Wiadomości z zakresu 

 • doskonalenia własnej sprawności,  

• dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą,  

• dbałości o prawidłową postawę ciała,  

• indywidualnych i zespołowych form aktywności ruchowej o charakterze rekreacyjno- 
sportowym.  

2 B. Obszary dodatkowe  

1/ Postawa ucznia i jego stosunek do przedmiotu:  

• przejawy zaangażowania, wykonywanie ćwiczeń i zadań ruchowych z maksymalnym 
wykorzystaniem swoich możliwości, 

 • inwencja twórcza, aktywny udział w zajęciach, pomoc w ich organizacji,  

• dbałość o zdrowie i prawidłową postawę ciała,  

• systematyczne usprawnianie, właściwa postawa społeczna i kultura osobista 

, • zdyscyplinowanie, dbanie o higienę ciała i czystość, systematyczny udział w lekcjach. 

 2/ Zaangażowanie społeczne w krzewieniu kultury fizycznej:  

• naprawa, konserwacja sprzętu i urządzeń sportowych, wykonywanie przyborów  



• wykonanie gazetki, projektu na wybrany temat związany ze sportem, rekreacją, edukacją  

pro zdrowotną,  

• pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolnej imprezy sportowej,  

• samodzielne prowadzenie i sędziowanie zawodów sportowych o charakterze rekreacyjnym,  

3/ Udział w zawodach sportowych i zajęciach nadobowiązkowych:  

• aktywna postawa na zajęciach pozalekcyjnych  

• udział w zawodach: w ramach SIS, gminnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich, 
ogólnopolskich, 

 • wyniki sportowe- np. pobicie rekordu szkoły, zwycięstwo w biegu, turnieju, 

 • udział w masowych imprezach rekreacyjno-sportowych,  

• uczestniczenie w zajęciach sekcji klubu sportowego. 

 

III. Formy aktywności 
Formy aktywności Liczba ocen w semestrze ( minimum) 
gimnastyka 2 
lekka atletyka 2 
piłka koszykowa 1 
piłka nożna 1 
Pływanie 2 
Aktywność na lekcji  1 (pięć plusów = bdb) 
 
 IV. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 
       Sprawdzenie i ocenianie wiadomości i umiejętności odbywa się na bieżąco w czasie trwania 
dwóch semestrów. 
Połączone jest z ocenianiem słownym przekazaniem informacji zwrotnej o wynikach uczenia się, 
formułowaniem wskazówek oraz ocenianiem wyrażonym stopniem szkolnym. 
Na ocenę z wychowania fizycznego składa się ocena z aktywności, umiejętności, przestrzegania 
bezpieczeństwa, wiadomości aktywności poza lekcyjnej i poza szkolnej (udział w zajęciach poza 
lekcyjnych SKS, zawodach sportowych 

I  

A. Sprawność - uczeń otrzymuje ocenę za uzyskany wynik ( czas, odległość, ilość) w 
konkurencjach objętych programem nauczania. 

B. Umiejętności - uczeń zostaje oceniony za technikę, estetykę wykonanego ćwiczenia, 
podlegającego sprawdzianowi, otrzymuje ocenę za przeprowadzenie rozgrzewki przygotowanej 
samodzielnie. 



C. Wiadomości - Ocenie podlegają wiadomości w zakresie poprawnego posługiwania się 
słownictwem sportowym, znajomości przepisów gier zespołowych. Uczeń zostaje oceniony za 
znajomość wpływu aktywności  fizycznej na organizm człowieka. 

II Uczestnictwo w zajęciach sportowych oraz współpraca z nauczycielem- uczestnictwo w 
zajęciach obowiązkowych jest ważnym elementem w realizacji procesu wychowania fizycznego 
dlatego ma wpływ na uzyskaną ocenę semestralną i końcową. 

III Przygotowanie do zajęć . Przez przygotowanie do zajęć jest rozumiane posiadanie przez 
ucznia odpowiedniego stroju sportowego. Postawa i stosunek ucznia do wychowania fizycznego, 
zostaje oceniona postawa społeczna, kultura osobista, zaangażowanie, systematyczne 
usprawnianie. 

IV. Zaangażowanie w krzewieniu kultury fizycznej poprzez godne reprezentowanie Szkoły. 

 

 
V. Sposób ustalania oceny semestralnej i końcowo rocznej 
Przy ustalaniu oceny semestralnej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych 
obszarów aktywności według następującej kolejności: 

1 aktywność na zajęciach 
2 sprawdziany  
3 udział w zawodach sportowych. 
 
Uwaga: Stopień trudności na sprawdzianach wzrasta w zależności od wieku i płci. Oceny 
zależą także od Twoich możliwości i wkładu pracy.  
 
 

VI. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia 
a. nauczyciel - uczeń  
1 nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny;  
2 uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej 

oceny;  
b. nauczyciel - rodzic 
2 podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzic może uzyskać informacje o 

postępach w nauce dziecka;  
3 rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen z prac klasowych i sprawdzianów;  

 

 

 

 

 

 



VII. Wymagania na poszczególne oceny 

Ocena końcowo-roczna wyliczona jest jako średnia arytmetyczna wskaźników za I,II semestr 
(zaokrąglona wg zasad matematyki). 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.  
 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 

-  nie opanował materiału programowego i ma poważne braki, 
- nie jest do ćwiczeń przygotowany ( brak stroju ), 
- obniża się jego sprawność motoryczna, 
- wykazuje podstawowe braki w zakresie wymaganych umiejętności, 
- nie potrafi określić poziomu swojej sprawności i możliwości jej rozwoju, 
- na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie wychowania  
społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń. 
 

 

OCENA DOSTATECZNA (dst) 
 
- wykazuje spadek sprawności motorycznej 
- opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie, 
- ma braki w wymaganych umiejętnościach, 
- dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną, 
- ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie, z większymi błędami technicznymi, 
- w jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, 
- nie potrafi określić poziomu swojej sprawności, 
- przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w swojej postawie, stosunku do  
kultury fizycznej. 
 

OCENA DOBRA (db) 
 
- utrzymuje sprawność motoryczną na stałym poziomie, 
- mimo dużych możliwości nie wykazuje jeszcze osiągnięć rozwoju sprawności motorycznej  
i umiejętności sportowych, 
- podejmuje próby oceny swojej sprawności, 
- opanował w zasadzie materiał programowy, 
- ćwiczenia wykonuje prawidłowo, nie dość dokładnie, z małymi błędami technicznymi, 
- posiadane wiadomości z zakresu kultury fizycznej, potrafi wykorzystać w praktyce, przy 
pomocy 
nauczyciela, 
- nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wykazuje stałe i 



dość dobre postępy w tym zakresie, 
- jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń 

OCENA BARDZO DOBRA (bdb)  
 
- uczeń całkowicie opanował materiał programowy, 
- aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach, 
- systematycznie poprawia swoją sprawność motoryczną lub ma wysoka sprawność motoryczną  
i utrzymuje ją na stałym poziomie, 
- systematycznie rozwija swoje umiejętności sportowe lub ma wysokie umiejętności i utrzymuje  
na stałym poziomie,  
- posiada duży zasób wiadomości z zakresu kultury fizycznej, 
- potrafi dokonać samooceny, 
- swoją postawą społeczną, zaangażowaniem i stosunkiem do wychowania fizycznego zachęca  
innych do uczestniczenia w lekcjach. 

OCENA CELUJĄCA (cel) 
 
- uczeń posiada umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie,  
- samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, 

  -uzyskuje w sprawdzianach oceny celujące i bardzo dobre  
- osiąga sukcesy w zawodach na wysokim  szczeblu, 
- systematycznie jest przygotowany do zajęć ( strój sportowy ), 
- jego kultura osobista jest godna naśladowania, 
- wyróżnia się inicjatywą i aktywnością podczas lekcji, imprez sportowych, olimpiad, konkursów 
( pomaga nauczycielowi w częściowym prowadzeniu lekcji, pod jego nadzorem ), 
- chętnie pomaga w przygotowaniu, przeprowadzeniu i sędziowaniu zawodów, konkursów  
sportowych na terenie szkoły, propaguje zdrowy styl życia w szkole i w środowisku. 

-  przestrzega regulaminu sali gimnastycznej, 

 - jest zdyscyplinowany  

- używa nazewnictwa sportowego. 

- pomaga w wykonywaniu ćwiczeń słabszym . 

 - systematycznie uczestniczy w zajęciach sportowych. 

- ze zwolnień lekarskich korzysta tylko wtedy kiedy musi!!! 

- uczeń zwolniony z zajęć na basenie  przez lekarza,  może otrzymać ocenę celującą tylko 
wtedy jeśli systematycznie  uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych ,jest aktywny na 
zajęciach, wykazuje chęć pomocy innym....... 

-  
 


