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Zasadniczym kryterium oceny z wychowania fizycznego jest wysiłek wkładany przez ucznia 

w usprawnianiu. 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego(zgodnie ze statutem szkoły) nauczyciel bierze 

w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w 

zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej. Nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. 

 

Ocena Celujący 

1. Uczeń wykazuje się szczególnym zaangażowaniem na lekcji, twórczą postawą, 

osiąga wysoki poziom postępu w osobistym usprawnianiu 

2. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania 

fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój 

sportowy ). 

3. Uczeń jest aktywny i zaangażowany podczas zajęć. 

4. Uczeń bierze aktywny udział w sportowych zajęciach poza lekcyjnych. 

5. Uczeń reprezentuje szkołę w zawodach powiatowych i wojewódzkich lub 

aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych organizowanych przez szkołę, miasto 

lub powiat 

6. Zachowanie ucznia na zajęciach wychowania fizycznego nie budzi zastrzeżeń, 

jest koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany, stosuje zasadę ‘’fair-play’’ 

Ocena Bardzo Dobry 

1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania 

fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój 

sportowy ). 

2. Uczeń wykazuje staranność i sumienność w wykonywaniu zadań oraz 

zaangażowanie w przebieg lekcji jest aktywny na lekcji 

3. Uczeń osiąga duże postępy w osobistym usprawnianiu. 

4. Uczeń prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, aktywnie bierze udział w 

zawodach szkolnych i poza szkolnych. 



5. Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach poza lekcyjnych. 

6. Uczeń wykazuje się wysoką kultura osobistą, jest koleżeński i 

zdyscyplinowany 

Ocena Dobry 

    1.  Uczeń bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków na zajęciach wychowania fizycznego. 

    2. Uczeń osiąga postęp w poszczególnych klasach w opanowaniu umiejętności i     

wiadomości na poziomie podstawowym . 

    3. Uczeń wykazuje staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w 

przebieg lekcji. 

    4. Uczeń przygotowuje się do lekcji na wysokim poziomie nie opuszcza obowiązkowych 

zajęć 

    5. Uczeń prowadzi higieniczny tryb życia uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych o 

charakterze rekreacyjnym. 

Ocena Dostateczny 

1. Uczeń otrzymuje ocenę dostateczny adekwatnie do wysiłku włożonego w 

wywiązywanie się z obowiązków na zajęciach. 

2.  Zdarza się że uczeń   opuszcza obowiązkowe zajęcia dydaktyczne,lub jest do 

nich nie przygotowany 

3. Uczeń nie angażuje się w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie 

podstawowym w poszczególnych klasach. 

4. Uczeń nie wykazuje staranności i sumienności w wykonywaniu zadań. 

5. Uczeń wykazuje słabe zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do 

zajęć. 

6. Uczeń wykazuje na zajęciach braki z zakresu wychowania. 

Ocena Dopuszczający 

1. Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczający adekwatnie do wysiłku włożonego w 

wywiązywanie się z obowiązków na zajęciach. 

2. Uczeń często opuszcza zajęcia dydaktyczne z własnej winy. 

3. Uczeń nie prowadzi higienicznego i sportowego trybu życia . 

4. Jest mało aktywny, nie zdyscyplinowany, ma nieobecności nie 

usprawiedliwione oraz lekceważący stosunek do zajęć. . 



5. Uczeń wykazuje niską sumienność i zaangażowanie w wykonywane zadania 

na lekcji wychowania fizycznego. 

6. Uczeń wykazuje na zajęciach braki w zakresie kultury osobistej oraz dbałości o 

bezpieczeństwo swoje i współćwiczących. 

Ocena Niedostateczny 

1. Uczeń wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków 

wynikający ze specyfiki przedmiotu bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia z 

wychowania fizycznego oraz nagminnie jest nie  przygotowany do lekcji(brak stroju) 

2. Uczeń nie bierze czynnego udziału w lekcji, ma lekceważący stosunek do 

ćwiczeń. 

3. Uczeń swoim zachowaniem dezorganizuje pracę nauczyciela stwarzając 

niebezpieczeństwo dla siebie i innych. 

4. Uczeń prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia. 

5. Uczeń wykazuje na zajęciach braki w zakresie kultury osobistej oraz dbałości o 

bezpieczeństwo swoje i współćwiczących. 

6. Uczeń nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu się. 

 

    Uczeń nieklasyfikowany 

Uczeń może być nieklasyfikowany z zajęć wychowania fizycznego, jeżeli  brak jest podstaw 

do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 

Nieprzygotowanie do lekcji(uczeń niećwiczący nieprzygotowany) 

Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze być nieprzygotowany do lekcji(złe samopoczucie, 

brak stroju sportowego itp.)Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji podczas 

sprawdzania listy obecności. W przypadku zgłoszenia przez ucznia więcej niż dwóch nie 

przygotowań do lekcji za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 

Zwolnienie lekarskie 

            W przypadku przewlekłej choroby wymagającej całorocznego zwolnienia z zajęć 

wychowania fizycznego uczeń powinien okazać zwolnienie od lekarza specjalisty. Zwolnienie 

takie wraz z podaniem trafia do dyrektora szkoły, który na podstawie tych pism ma prawo 



zwolnić ucznia  z zajęć wychowania fizycznego lub określonych ćwiczeń fizycznych.. W 

przypadku krótkotrwałej choroby do 1 miesiąca uczeń przynosi zwolnienie od lekarza 

rodzinnego. Uczeń zwolniony z zajęć na podstawie długookresowego zwolnienia lekarskiego 

wydanego przez lekarza specjalistę na pisemne oświadczenie rodziców  że biorą za ucznia 

pełną odpowiedzialność w trakcie zajęć ma prawo być zwolniony z pierwszej lub ostatniej 

lekcji (nieobecność usprawiedliwia wychowawca) o ile wyrazi na to zgodę dyrektor szkoły. 

 

         Waga ocen 

5- aktywność i frekwencja 

4-reprezentowanie szkoły  w zawodach sportowych 

3- sprawdziany i testy 

2- zaangażowanie w tok lekcji 

3 – wolontariat 

2- referat, prezentacja 

2 – brak przygotowania do zajęć 


