
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 
 
 
 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Wojciecha Kętrzyńskiego 
 
 
 

w KĘTRZYNIE 
 
 
 
Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego powstały w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz Statutu I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. 
 
 
 
„Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego – należy brać pod uwagę wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 
specyfiki tych zajęć”. 
 
 
 

Do oceny wyznaczono następujące obszary działalności ucznia: 
 
 
 
- systematyczny i aktywny udział w zajęciach - obszar ten ma na celu wdrażanie 

ucznia do systematycznego podejmowania aktywności ruchowej w aspekcie 

wychowawczym i zdrowotnym, do podejmowania maksymalnego wysiłku, 

zaangażowania, współdziałania w zespole, inicjatywy, samodzielności w 

planowaniu i podejmowaniu własnego procesu nauczania i uczenia się. 
 
 
- poziom umiejętności ruchowych i organizacyjnych – obszar  ten ma na celu 
wdrażanie ucznia do kształtowania i doskonalenia umiejętności z różnych form 
sportowo – rekreacyjnych oraz wyboru sportu całego życia 
 
- postęp sprawności motorycznej – obszar ten ma na celu wdrażanie ucznia do 
samokontroli, samodoskonalenia i samooceny sprawności motorycznej 

 
 
 



- wiadomości 
 
 
-edukacja zdrowotna  - obszar ma na celu wdrażać ucznia do kształtowania 

dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia zdrowego 

środowiska 

 

- aktywny udział w życiu sportowym szkoły oraz aktywność własna 

 

 

 

 

 

SYSTEMATYCZNY UDZIAŁ W ZAJĘCIACH 
 
 
 
Ocenie podlega systematyczność uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. 
 
Przez uczestnictwo rozumie się bezpośredni  udział ucznia w ćwiczeniach na 
lekcji w odpowiednim stroju sportowym. 

 

Za każdą lekcję uczeń może otrzymać od  0  do 2 punktów. Punkty zapisywane są 

w dzienniku nauczyciela wf. System punktów jest formą aktywizacji uczniów do 

zdobycia dodatkowych dobrych ocen. 
     
 1. Uczeń otrzymuje  2 punkty za: 

 - posiadanie    stroju   i   obuwia   do ćwiczeń oraz ćwiczenie  z  zaangażowaniem  

i na  miarę aktualnych możliwości  

 

2. Uczeń otrzymuje 1 punkt za: 
 

- w     przypadku      usprawiedliwionego     niećwiczenia    (usprawiedliwienie  od  

rodziców/ opiekunów lub zwolnienie lekarskie);  

-  pomoc   w   prowadzeniu  lekcji  WF  w  przypadku   niećwiczenia:  

sędziowanie, asekuracja ćwiczących, przynoszenie, ustawianie i sprzątanie sprzętu 

sportowego używanego na lekcji itp. 
 

3. uczeń otrzymuje 0 punktów za: 

- nieusprawiedliwione  niećwiczenie;  bierność  na lekcji (unikanie ćwiczenia 

mimo posiadania stroju). 
 



 

Na koniec każdego miesiąca punkty są sumowane  i wyliczane w % w 

stosunku do wartości maksymalnej (100%). Wartość maksymalna = liczba 

lekcji w miesiącu x 2 pkt. 

 

Suma punktów ze wszystkich lekcji w danym miesiącu podzielona przez liczbę 

lekcji, które się odbyły w tym miesiącu, stanowi ocenę aktywności miesięcznej 

96 – 100%  celujący (6) 

85 – 95 %  bardzo dobry (5)  

75 -84 %  dobry (4)    

55- 74 %  dostateczny (3) 

40- 54%  dopuszczający (2) 

0-39 %  niedostateczny (1) 
 
Uwagi: 

- uczniowi mającemu w danym miesiącu zwolnienie lekarskie ocenę 

aktywności miesięcznej wylicza się z lekcji, których zwolnienie nie obejmowało. 
 

-    usprawiedliwiona nieobecność w szkole nie wpływa na obniżenie oceny 
 
 
 
 

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWYCH 
 
 
1. Uczeń przystępujący do sprawdzianu umiejętności ruchowych otrzymuje 

ocenę za poprawność wykonania elementów techniki z działów programowych lub 

z form aktywności ruchowej wynikających z planu pracy na dany rok szkolny. 

-  ocena niedostateczna (1) – uczeń odmawia  wykonania  zadania ruchowego,  

- ocena dopuszczająca (2) – uczeń wykonuje zadanie ruchowe z dużymi błędami 

technicznymi ( taktycznymi) , 

-  ocena dostateczna (3) – uczeń wykonuje zadanie ruchowe niepewnie , z błędami 

technicznymi ( taktycznymi), 

- ocena dobra (4) — uczeń wykonuje zadanie ruchowe prawidłowo, z niewielkimi 

błędami technicznymi (taktycznymi);  

- ocena bardzo dobra (5) - uczeń wykonuje zadanie ruchowe prawidłowo, bez 

błędów technicznych (taktycznych);  
- ocena celująca (6) — uczeń wykonuje zadanie ruchowe perfekcyjnie, bez 
błędów technicznych  (taktycznych). 
 

 

Uwagi: 



 
-uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek ustalić z nauczycielem termin 
zaliczenia sprawdzianu w ciągu 14 dni od momentu przystąpienia do zajęć 
 
-uczeń niećwiczący lub zgłaszający niedyspozycje w czasie sprawdzianu ma 
obowiązek ustalić z nauczycielem termin zaliczenia w dniu odbywającego się 
sprawdzianu 
 
Uczeń ma prawo poprawić uzyskaną ocenę ze sprawdzianu tylko raz. 
 
Dopuszcza się odstępstwa od w/w kryteriów w jednostkowych przypadkach, gdy 
obniżenie parametrów sprawności nie wynika z powodów niechęci i lekceważenia 
sprawdzianu przez ucznia lecz np. w wyniku długotrwałej choroby, powodującej 
znaczne osłabienie organizmu lub przeciwwskazań lekarskich. 
 
 
2. Zadanie kontrolne z umiejętności organizacyjnych polega na zorganizowaniu 
i przeprowadzeniu, w grupach 4-6-osobowych, rozgrywek klasowych w dowolnej 
dyscyplinie. 
Zasada stosowana przy ocenianiu umiejętności organizacyjnych: 
-  ocena niedostateczna (1) —  uczeń   unika   przygotowywania  i  
organizowania rozgrywek; nie wykonał ani jednej czynności; 
- ocena dopuszczająca (2) —  uczeń  wykonał  tylko  jedno  zadanie;   nie   
pracuje zespołowo; nie angażuje się w prowadzenie rozgrywek; 
- ocena dostateczna (3) —  uczeń    wykonuje    przydzielone    zadania  jedynie  
w sytuacji, gdy  jest  o  to poproszony; nie angażuje się w prowadzenie 
rozgrywek, a jedynie w przygotowanie; 
- ocena dobra (4) —  uczeń   wykonuje   przydzielone  zadania  prawidłowo  i  
bez ponaglania; w prowadzenie rozgrywek angażuje się w niewielkim stopniu; 
ocena bardzo dobra (5) —  uczeń  wykonuje  przydzielone zadania sprawnie i 
bez ponaglania;  uczestniczy  w  przygotowywaniu,  prowadzeniu  i 
podsumowywaniu rozgrywek; 
- ocena celująca (6) —  uczeń  jest  bardzo sprawny organizacyjnie; uczestniczy 
w przygotowywaniu,     prowadzeniu     i    podsumowywaniu    rozgrywek;     
potrafi przewidzieć  wiele   sytuacji,  które  mogą  się   zdarzyć  podczas  
rozgrywek,  oraz szybko i prawidłowo na nie reaguje. 
Ocena   za   zorganizowanie   rozgrywek   jest   średnią  trzech  ocen:  samooceny, 
oceny członków zespołu i oceny nauczyciela. 
 

3. Uczeń organizujący (współorganizujący) z własnej inicjatywy szkolne 
zawody, rozgrywki, konkursy, lekcje WF itp. otrzymuje cząstkową ocenę bardzo 
dobrą (5) lub celującą (6) za każde wydarzenie, które przygotowuje: 



- ocena bardzo dobra (5) — za pomoc nauczycielowi w przygotowaniu, 
zorganizowaniu i prowadzeniu rozgrywek, zawodów, konkursów itp.; 

- ocena celująca (6) — za właściwe przygotowanie, zorganizowanie i 
przeprowadzenie rozgrywek, zawodów, konkursów itp. oraz za przygotowanie i 
przeprowadzenie pojedynczej lekcji bez pomocy nauczyciela 
 

4.Wiadomości 
Wiadomości mogą być sprawdzane w formie testów , quizów, plakatów, projektów 
edukacyjnych i itp. 
 
1. Sprawdziany dotyczą najczęściej: przepisów gier zespołowych, informacji z 
zakresu edukacji olimpijskiej (np. dyscypliny olimpijskie, ceremoniał olimpijski, 
fair Play), sylwetek wybitnych sportowców, wydarzeń sportowych krajowych i 
międzynarodowych, podstawowej terminologii, znajomości zasad zdrowego stylu 
życia, bieżących wiadomości o polskich zawodnikach itp. 
 Skala sprawdzająca wiedzę przedstawia się następująco: 
96 — 100%  celujący (6), 
85 — 95%  bardzo dobry (5), 
75 -  84%  dobry (4), 
55 — 74%  dostateczny (3), 
40 — 54,%  dopuszczający (2),  
0 –  39 %  niedostateczny (1) 

 
 
 

 

 

 

Ocena za  projekt edukacyjny obejmuje: 
 

— terminowość   wykonania   (czy   zaplanowane  działania  zostały  wykonane  w 
przewidzianym terminie);  
—  sprawność,  dokładność,  skuteczność,  poprawność  wykonania  (jak działania 
zostały wykonane); 
— wkład w tworzenie prezentacji (stopień zaangażowania); 
— atrakcyjność zaprezentowania projektu, 
Ocena   za   projekt   edukacyjny   jest   średnią   trzech   ocen;  samooceny, oceny 
członków zespołu i oceny nauczyciela, 
 
2. Uczeń, który chce przygotować gazetkę tematyczną, otrzymuje cząstkową ocenę 
dostateczną (3) lub wyższą. Niższe oceny nie są przewidywane. 



 Szczegółowe kryteria oceny za gazetkę tematyczną: 
— ocena dostateczna (3) —  gazetka  jest   przygotowana  na  temat  zadany przez 
nauczyciela, wykonana niezbyt starannie pod względem estetycznym i treściowym 
(jakość i zakres rozwinięcia tematu nie są wystarczające 

— ocena dobra (4) —    gazetka    jest    przygotowana   na   temat   zadany    
przez nauczyciela,   jakość   i   zakres   rozwinięcia   tematu   są   wystarczające,   
ale   jest wykonana niezbyt starannie;  
— ocena bardzo dobra (5) —  gazetka   jest   przygotowana  z   inicjatywy  
ucznia  i dotyczy   aktualnego   wydarzenia   lub   problemu,   jest  przygotowana  
starannie, treściowo wyczerpuje temat; 
— ocena celująca (6) —  gazetka  jest  przygotowana  z  inicjatywy ucznia i 
dotyczy aktualnego  wydarzenia  lub   problemu,  jest  przygotowana  w  sposób  
niezwykle staranny i atrakcyjny dla oglądających, pokazane wydarzenie (problem)  
treściowo wyczerpuje  temat  i  jest  rozpatrywane  z  wielu  punktów  widzenia, 
uzupełnione komentarzem autora gazetki. 
 
3. Uczeń, który chce przygotować zadanie teoretyczne (krzyżówkę, test, quiz itp.) 
otrzymuje cząstkową ocenę dobrą (4) lub wyższą. Niższe oceny nie są 
przewidywane. 
Szczegółowe kryteria oceny za zadanie teoretyczne: 
— ocena dobra (4) —   zadanie    teoretyczne    jest    dobrze   przygotowane,   ale 
wymaga poprawek nauczyciela; 
— ocena bardzo dobra (5) —  zadanie   teoretyczne   jest   przygotowane   bardzo 
dobrze   i  nie  wymaga  poprawek  nauczyciela,  uczeń  przeprowadza  zadanie  w 
swojej klasie, wspólnie z nauczycielem opracowuje wyniki i samodzielnie omawia 
je na forum klasy; 
— ocena celująca (6) —  zadanie  teoretyczne  jest przygotowane bardzo dobrze i 
nie  wymaga poprawek nauczyciela, uczeń przeprowadza zadanie w swojej klasie, 
opracowuje wyniki i omawia je na forum klasy.  
 

Postęp sprawności motorycznej – test diagnostyczny 

 
Postęp sprawności motorycznej oceniany jest na podstawie wybranych sześciu prób 
sprawności, przeprowadzanych 2 razy w roku szkolnym : 
 

- w I semestrze – październik/listopad 
 

- w II semestrze- kwiecień/maj 
 
 
 
Uczeń wykonuje następujące próby sprawności fizycznej: 
 



 
 

- próba siły ramion : 
 
chłopcy – podciąganie na drążku ze zwisu 
 
dziewczęta – zwis na ugiętych ramionach 
 

- próba mocy: 
 
skok w dal z miejsca z odbicia obunóż 
 

- próba zwinności 
 
bieg wahadłowy 4X 10 m z przenoszeniem klocka 
 

- próba wytrzymałości 
 
przysiady z wyrzutem nóg do podporu przodem 
 
chłopcy w ciągu 1min, dziewczęta 30s 
 

- próba siły mięśni brzucha  
 
siady z leżenia w ciągu 30s 
 

- próba gibkości 
 
skłon tułowia z siadu o prostych  nogach 
 
 
 
Kryteria oceniania: 
 
Udział w próbach sprawności  jest oceniany na zasadzie zaliczenia. Ocena 
cząstkowa za udział w próbach będzie wystawiana według następującego schematu: 
 
-6 prób – celująca(6) 
 
-5 prób –  bardzo dobra(5)  

-4 próby – dobra(4) 

- 3 próby – dostateczna(3) 
 
-1-2 próby – dopuszczająca(2) 
 
-0 prób- niedostateczna (1) 

 



Wyniki prób sprawności fizycznej są zapisywane w indywidualnej karcie ucznia i 
nie podlegają ocenie, a jedynie omówieniu. 

 

 

EDUKACJA ZDROWOTNA; 
 
 
Ze względu na specyfikę zajęć z edukacji zdrowotnej, w ocenianiu osiągnięć 
uczniów bierzemy pod uwagę: 
 
-obecność i aktywność na zajęciach, gotowość do podejmowania zadań 
indywidualnych lub zespołowych; 
 
-ocenę pracy ucznia przez nauczyciela Dotyczącą specyficznych zadań, pracy 
domowej, projektów, portfolio i innych prac ucznia, 
 
Ocenianie  obszaru  edukacja   zdrowotna będzie  się  mieściło  w   sprawdzianach  
 
zarówno umiejętności, jak  i wiadomości, niemniej jednak można  wskazać pewne  
 
elementy typowe dla edukacji zdrowotnej, np. portfolio: 
 
Uczeń  posiadający  port folio  z  zajęć  edukacji  zdrowotnej otrzymuje cząstkową  
 
ocenę dobrą (4) lub  wyższą.   Nie przewiduje się  ocen  niższych  ani  tym bardziej  
 
oceny niedostatecznej za brak portfolio,  
 
 
 
 
Szczegółowe kryteria oceny za portfolio: 
 
ocena dobra (4) portfolio   zawiera   niektóre  materiały   przekazywane   podczas  
 
zajęć przez nauczyciela oraz wypracowane na lekcjach przez uczniów; 
 
ocena bardzo dobra (5)   portfolio   zawiera   wszystkie   materiały   
przekazywane  
 
podczas   zajęć  przez   nauczyciela  oraz  opracowane na  lekcjach  przez  
uczniów,  
 
materiał jest uporządkowany tematycznie; 
 
ocena celująca (6) portfolio  zawiera  wszystkie  materiały  przekazywane podczas  
 
zajęć   przez   nauczyciela   oraz   opracowane   na   lekcjach   przez  uczniów  i  
jest  
 
uzupełnione   o   materiały   indywidualnie   zebrane   przez   ucznia,  materiał  jest  
 
uporządkowany tematycznie. 
 
Obszar   edukacja   zdrowotna   może   być   dodatkowo  oceniany   plusami. 
Uczeń  
 
otrzymuje plus za aktywne uczestnictwo w każdych zajęciach z tego obszaru. 



 
Każde trzy plusy dają cząstkową ocenę bardzo dobrą. Plusy odnotowywane są w  
 
dzienniku nauczyciela . 
 
Uczeń  może   też   brać   udział   w  projekcie   edukacyjnym   z   obszaru  
edukacja  
 
zdrowotna i otrzymać cząstkową ocenę za udział w nim.  
 
 
 
Aktywny  udział  w życiu  sportowym  szkoły  oraz  aktywność  własna  ( udział  
w  
 
Rozgrywkach  szkolnych  i  międzyszkolnych,  udział  w  zajęciach  pozalekcyjnych 
i  
 
pozaszkolnych) 
 
 - uczeń  biorący   udział  w   rozgrywkach  szkolnych  otrzymuje  cząstkową  ocenę 
 
 bardzo dobrą (5) za każdą dyscyplinę, w której bierze udział; 
 
- uczeń  uczestniczący  w  zajęciach  sportowych  bądź   rekreacyjnych  poza  szkołą  
 
(klub    sportowy,   pływalnia,    siłownia,    klub   fitnessu  itp.),    który    może    to  
  
udokumentować, otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą (5); 
 
Uczeń  systematycznie  uczęszczający  na  szkolne  zajęcia pozalekcyjne, cząstkową  
 
ocenę celującą (6); 
 
- uczeń reprezentujący szkołę w zawodach międzyszkolnych otrzymuje cząstkową  
 
ocenę celującą (6) za każdą dyscyplinę, w której bierze udział,  
 
 Sukces   sportowy   (l  miejsce   w  rozgrywkach   szkolnych)   oraz I-III  miejsce   
w  
 
rozgrywkach       miejskich  ,    powiatowych       wojewódzkich,       
ogólnopolskich,  
 
międzynarodowych) jest oceniany dodatkowo cząstkową oceną celującą . 
 
 
Poprawianie oceny przez ucznia 
 
Uczeń  może  poprawić  każdą   otrzymane  oceny   ze sprawdzianów umiejętności  
 
ruchowych oraz wiadomości.  
 
Aby poprawić  ocenę  za  umiejętności  ruchowe uczeń wykonuje po raz kolejny to  
 
samo zadanie ruchowe w terminie ustalonym z nauczycielem. 
 
Aby  poprawić  ocenę  za  wiadomości  uczeń  wykonuje  inne  zadanie teoretyczne  
 
zlecone przez nauczyciela w terminie z nim ustalonym. 
 
 



Ze  względu  na  specyfikę  zajęć  z  wychowania fizycznego,  w ocenianiu 

osiągnięć uczniów w przypadku nauczania zdalnego bierzemy pod uwagę: 

 -obecność i aktywność na zajęciach online, 

- gotowość do podejmowania zadań indywidualnych lub zespołowych;  

- ocenę   pracy   ucznia   przez  nauczyciela  dotyczącą  specyficznych  zadań,  

pracy domowej, projektów, portfolio i innych prac  ucznia. 
 
 
 
 

KRYTERIA OCENY SEMETRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ 
 
 

Na ocenę klasyfikacyjną składają się następujące elementy: 

 - ocena aktywności miesięcznej (postawa ucznia);  

-  oceny za umiejętności ruchowe i organizacyjne oraz wiadomości; 

- oceny  za aktywny udział w życiu sportowym szkoły oraz aktywność własna; 

-  oceny z obszaru edukacja zdrowotna. 

 

 

Ocenę     śródroczną     ustala     się   na   podstawie   ocen   za   I  półrocze.   

Ocenę końcoworoczną ustala się na podstawie ocen cząstkowych za I i II półrocze. 

 

Odwołanie się ucznia od oceny końcoworocznej jest możliwe zgodnie z procedurą 

opisaną w WZO.  

 

 

 

 

 

 

Egzamin klasyfikacyjny 
 

Uczeń, który opuścił więcej niż 50 % lekcji WF, ma prawo przystąpić do  

egzaminu klasyfikacyjnego     zgodnie     z   procedurą    opisaną     w     zasadach     

oceniania wewnątrzszkolnego, 

Egzamin  klasyfikacyjny  z  WF  ma  przede  wszystkim  formę  zadań 

praktycznych, niemniej   jednak   nauczyciel   ma   prawo  wymagać  od  ucznia  

również  wiedzy i oceniać wiadomości. 

 

Usprawiedliwienia 



Każde niećwiczenie lub nieobecność powinny być usprawiedliwione pisemnie (w 

dzienniczku ucznia, dzienniku elektronicznym  lub ustnie (w rozmowie 

rodzica/opiekuna z nauczycielem WF); usprawiedliwienia mogą być lekarskie lub 

od rodziców/opiekunów; usprawiedliwienie niećwiczenia na danej lekcji przez 

rodziców/opiekunów musi być przekazane nauczycielowi WF przed tą lekcją. 
 
 
 
Uwagi końcowe : 
 
- uczeń   posiadający   zwolnienie  semestralne  w drugim półroczu szkolnym ma 
wpisywane na koniec roku „zwolniony” albo „zwolniona” 
 
- wykaz  umiejętności   i   wiadomości   podawany jest do wiadomości uczniów na 
początku roku szkolnego 
 
- największą  wagę  w ocenie  semestralnej ma systematyczny i aktywny udział na 

zajęciach 
 
- wymagania   na   każdą   ocenę   dostosowane   są do indywidualnych 

możliwości ucznia  

-  rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci ( na zebraniach 

ogólnych  i  indywidualnych;   w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i 

dniach tygodnia;  podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem) 

- warunki  ubiegania  się  o  ocenę  wyższą niż przewidywana:(usprawiedliwienie 

wszystkich nieobecności na zajęciach; przystąpienie do wszystkich przewidzianych 

przez nauczyciela form sprawdzianów ; uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów 

ocen pozytywnych  również w trybie poprawy ocen niedostatecznych; korzystanie 

ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym konsultacji 

indywidualnych) 

 

- oznaczenia w dzienniku ocen:  

sprawdzian – spr 

odpowiedź – odp 

kartkówka – krt 

aktywność – akt 

praca domowa – pd 



plakat - pla 

projekt – pro 

konspekt – kon 

prezentacja multimedialna – pre 

mapa mentala – map 

praca w grupie - pgr 

 

 

 Opracował zespół w składzie: 
 

Andrzej Lewandowski 
 

Agnieszka Jastrzębska 
 

Sylwester Gacioch 
 
            Kętrzyn, wrzesień 2021 

 

 











 
 


