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I. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie.  

1. Postawa i praca na lekcji  

 

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

fizycznego  

 aktywność i zaangażowanie na lekcjach – sumienne wykonywanie zadań; 

 systematyczne usprawnianie (dążenie do poprawy swojej sprawności); 

 dyscyplina na lekcjach wychowania fizycznego (zachowanie niezagrażające bezpieczeństwu innym, przestrzeganie 
zasad kulturalnego kibicowania, dbałość o sprzęt sportowy, wykonywanie poleceń nauczyciela, stosunek do 

przedmiotu); 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji, oraz regulaminu korzystania z obiektów sportowych; 

 postawa "Fair play" podczas lekcji, oraz współpraca z grupą; 

 dbałość o higienę i prozdrowotny styl życia; 

 postawa samokontroli i samooceny; 

 wysoki poziom kultury osobistej. 

 

2. Wymagania szczegółowe  

 

 poziom sprawności motorycznej(siła, szybkość, skoczność, wytrzymałość, gibkość) określamy na podstawie 
wyników uzyskanych w wybranych testach sprawności; 

 poziom umiejętności ruchowych ucznia oceniamy z tych działów, które były przedmiotem nauczania w danym 

semestrze;  

 wiadomości określone w podstawie programowej dla określonego poziomu; 

 wiedza języka obcego dla klas 7- 8 dwujęzycznych. 

 

3. Aktywny udział w lekcji  

 

 systematyczność uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oceniana  dwa razy                      
w  półroczu - po dwóch miesiącach i po trzech miesiącach nauki. 

 

4. Aktywność sportowa ucznia 

 

 uprawia dyscypliny lub konkurencje w innych klubach –sportowych - cząstkowa ocena celująca  w półroczu; 

 reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na poziomie dzielnicy, powiatu, województwa –ocena celująca za każde 
zawody. 

 

II. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności poddawane ocenianiu.  

 obserwacja ucznia w trakcie zajęć  wychowania fizycznego; 

 testy sprawności motorycznej pozwalające ustalić poziom i rozwój sprawności  

 zadania kontrolno - oceniające dla poszczególnych poziomów nauczania, pozwalające określić stopień 

opanowania umiejętności ruchowych; 

 testy i wypowiedzi ustne w obszarze kontroli wiadomości. 

III.  Kryteria  oceniania  form aktywności ucznia.   

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

fizycznego oraz systematyczność udziału ucznia w zajęciach, a także aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej; 

 systematyczne noszenie stroju sportowego (koszulka, spodenki sportowe lub dres i obuwie sportowe, strój na 

basen);  

 aktywność i frekwencja na lekcjach; 

 technika i taktyka wykonania poszczególnych elementów nauczanych dyscyplin i konkurencji; 

 udział w zawodach sportowych, reprezentowanie szkoły; 

 zaświadczenie o aktywności sportowej pozaszkolnej ucznia;  

 normy sprawności lekkoatletycznej; 



 procentowy udział w lekcjach  wychowania fizycznego, w których uczeń uczestniczył w stosunku do wszystkich 

odbytych lekcji w ocenianym okresie. Ocena  celująca  – 96% - 100%; bardzo dobra    – 90% - 95%; dobra  –  85% - 

89%; dostateczna      –  80% - 84%; dopuszczająca –70% - 79%; niedostateczna –  0 -  69%. 

IV.    Ocenianie 

 

 ocenianie w skali ocen od 1 do 6  

 oceniamy ucznia z tych działów, które były przedmiotem nauczania, zgodnie z przedstawionymi wymaganiami 

edukacyjnymi dla poszczególnych klas; 

 ocena jest jawna i wszystkie oceny są na bieżąco podawane do wiadomości ucznia i rodziców; 

 nauczyciel wystawiając śródroczną lub końcowo roczną ocenę klasyfikacyjną bierze pod uwagę wszystkie obszary 

oceniania; 

 ocena śródroczna lub końcowo roczna  wystawiana jest  minimum z trzech ocen cząstkowych; 

 ocena śródroczna lub końcowo roczna nie może być średnią arytmetyczną; 

 po każdym ocenianym obszarze uczeń otrzyma  informację zwrotną (co  robi dobrze, co wymaga poprawy). 

 

V. Zasady poprawiania ocen. 

 uczeń poprawia ocenę w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych w szkole; 

 uczeń ma prawo poprawić ocenę bieżącą w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem; 

 poprawioną ocenę odnotowujemy w dzienniku lekcyjnym LIBRUS.                      

VI. Nieprzygotowania do lekcji. 

 nieprzygotowanie powinno zostać zgłoszone przed rozpoczęciem lekcji (np. podczas sprawdzania obecności),                           

nie zwalnia ono ucznia z udziału w lekcji – jeśli to konieczne, uczeń pomaga nauczycielowi w czasie lekcji; 

 uczeń  zostaje  zwolniony  z udziału  w  pojedynczych  lekcjach  na  podstawie pisemnej prośby rodzica; 

 zwolnienie od rodziców  wliczane jest  do braku uczestnictwa  w lekcji;   

 zwolnień od lekarza nie wlicza się do ilości uczestnictwa w  lekcji; 

 dziewczęta trzy razy w miesiącu mogą zgłosić nie ćwiczenie (niedyspozycja), nie wliczane do uczestnictwa w lekcji; 

 ewentualne  ograniczenia,  skutkujące  zwolnieniem  z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń nie są podstawą                    

do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, takie  zaświadczenie  rodzic  składa  nauczycielowi  

wychowania  fizycznego,  który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem. 

  

VII. Dłuższa nieobecność ucznia. 

 

 w przypadku dłuższej  nieobecności uczeń, powinien w miarę możliwości uzupełnić  ćwiczenia i zadania, które były 
oceniane; 

 w przypadku długotrwałej choroby ucznia (powyżej jednego miesiąca) rodzic/opiekun zobowiązany jest złożyć                      

w ciągu 10 dni od daty wystawienia zwolnienia, podanie (druk do pobrania na stronie szkoły) wraz ze zwolnieniem 

lekarskim do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły na podstawie otrzymanych dokumentów podejmuje decyzję                         

o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informuje o tym rodziców/opiekunów, wychowawcę klasy oraz 

nauczyciela wychowania fizycznego; 

 w przypadku zwolnienia całkowitego z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”;  

 uczeń zostaje częściowo zwolniony z niektórych obszarów aktywności na podstawie orzeczenia poradni 
specjalistycznych. 

 

   VII. Sposoby dokumentowania i informowania o ocenach. 

 

 opisane w statucie szkoły rozdz. VIII § 56 ust. 1-11.  

 oceny bieżące są systematycznie uzupełniane w elektronicznym dzienniku lekcyjnym  Librus; 

 przekazywane są rodzicom, podczas indywidualnych konsultacji z nauczycielem wychowania fizycznego. 


