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Ocena śródroczna i końcowo roczna z wychowania fizycznego jest średnią ważoną.

Średnią ważoną wyliczamy ze wzoru:

Suma iloczynów (ocena x „waga” + ocena x „waga” + …)  ̸  sumę wag.

Przy ocenianiu brane są pod uwagę następujące kryteria:

 umiejętności,
 aktywność,
 frekwencja,
 reprezentowanie szkoły na zawodach 

Dla poszczególnych kryteriów przydzielone zostały następujące wagi:

 umiejętności        - 1
 aktywność           - 2
 frekwencja           - 2
 reprezentowanie szkoły na zawodach   - 3

Ocena za umiejętności:

Uczniowie  wykonują  określone  zadania  kontrolno-oceniające.  Ocenie  podlega  technika
wykonania  podstawowych  elementów  technicznych  wybranych  przez  nauczyciela,
połączonych  w  niektórych  przypadkach  z  osiągnięciem  określonego  wyniku  oraz  postęp
sprawności  ucznia.  Uczeń  może  być  oceniany  także  za  umiejętności  przeprowadzenia
rozgrzewki  w  wybranej  grze  zespołowej  lub  dyscyplinie  sportowej  oraz  za  sędziowanie
i pomoc w organizacji zawodów klasowych i  szkolnych.



Ocena za aktywność:

Dodatnio na ocenę wpływa:

 zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i zadań,
 aktywny udział w zajęciach,
 zasób wiedzy i umiejętności,
 zdyscyplinowanie,
 systematyczne przygotowanie do zajęć,
 punktualność,
 dbałość o bezpieczeństwo swoje i kolegów,
 wykonywanie poleceń nauczyciela i chęć służenia pomocą jemu i kolegom,
 nie sprawianie kłopotów wychowawczych,
 strój sportowy i higiena nie budząca zastrzeżeń. 

Ujemnie na ocenę wpływa:

 samowolne opuszczanie zajęć nie powiadomiwszy o tym nauczyciela,
 unikanie kontroli wiadomości i umiejętności,
 dewastowanie sprzętu i obiektów sportowych,
 nieprzygotowanie do zajęć,
 niesportowe zachowanie w szkole i poza szkołą,
 zachowanie wobec kolegów i nauczycieli budzące poważne zastrzeżenia.

Ocena za frekwencję:

Jest  wystawiana  na  koniec  semestru  i  na  koniec  roku  szkolnego.  Nieobecność  nie  jest
uwzględniana  przy  wystawianiu  oceny,  jeśli  uczeń  brał  udział  w  innych  zajęciach
organizowanych przez szkołę i w uzasadnionych przypadkach losowych.

Ocena za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:

Uczeń otrzymuje ocenę za reprezentowanie szkoły na zawodach w których osiąga sukcesy lub
wykazuje się wybitnymi umiejętnościami.

Zależność oceny klasyfikacyjnej od średniej ważonej:

0,00 – 1,60           niedostateczny

1,61 – 2,60           dopuszczający

2,61 – 3,60           dostateczny

3,61 – 4,60           dobry

4,61 – 5,40           bardzo dobry

5,41 – 6,00           celujący

Wymagania na poszczególne oceny :



Celujący

Uczeń:

 uzyskał pkt-y powyżej  przewidywanych na ocenę bardzo dobrą,
 reprezentuje szkołę na zawodach sportowych osiągając znaczące miejsca, 
 jest zawsze przygotowany do zajęć i wykazuje dużą aktywność na zajęciach,
 potrafi wykorzystać nabyte umiejętności w czasie wolnym od zajęć, rozwija swoje 

uzdolnienia,
 osiąga duży postęp w usprawnianiu się ( poprawa w osiągnięciach),
 poziom wiedzy wykracza poza program danej klasy,
 aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły.

Bardzo dobry

Uczeń:

 jest bardzo sprawny fizycznie, osiąga wyniki wg norm na ocenę bardzo dobrą
 reprezentuje szkołę w zawodach szkolnych, 
 widoczny jest postęp w rozwoju sprawności i umiejętności,
 jest zawsze przygotowany do zajęć,
 jest aktywny na zajęciach, potrafi wykorzystać wiedzę w samodzielnym 

rozwiązywaniu zadań,
 opanował większość umiejętności i wiadomości,
 jego postawa, zaangażowanie i stosunek do zajęć nie budzi zastrzeżeń.

Dobry

Uczeń:

 dysponuje dobrą sprawnością motoryczną wg norm na ocenę dobrą,
 zdarza mu się być nieprzygotowanym do zajęć,
 ćwiczenia wykonuje dobrze lecz niedokładnie,
 brak stałej poprawy ale wykazuje tendencje pojedynczo,
 opanował większość umiejętności lecz w różnym stopniu,
 zna większość zagadnień i pojęć,
 podejmuje wysiłek, stara się – jednak niesystematycznie,
 radzi sobie w różnych dyscyplinach sportowych.

        Dostateczny

         Uczeń:

 dysponuje dostateczną, przeciętną sprawnością motoryczną,
 posiada tylko podstawowe umiejętności,
 ćwiczenia wykonuje niepewnie z większymi błędami technicznymi,
 wykazuje małe postępy w usprawnianiu,
 nie bardzo radzi sobie w kilku dyscyplinach,



 zna podstawowe pojęcia i zagadnienia ale sporadycznie wykorzystuje swoja 

wiedzę,
 nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
 jest często nieprzygotowany do zajęć,
 przeszkadza na lekcjach, przejawia pewne braki w kulturze fizycznej i swojej 

postawie.

       Dopuszczający 

         Uczeń:

 posiada słabą sprawność fizyczną,
 osiąga wyniki znacznie poniżej norm na ocenę dostateczną,
 opanował minimalną ilość wiadomości,
 nie radzi sobie w większości dyscyplin,
 ćwiczenia wykonuje niepewnie, niechętnie z dużymi błędami technicznymi,
 wykazuje bardzo mały postęp w usprawnianiu motorycznym,
 nie potrafi stosować wiedzy w praktyce, nie wykazuje wysiłku, nie stara się,
 sporadycznie ćwiczy,
 przejawia duże braki w zakresie postawy i stosunku do wychowania fizycznego.

       Uczeń nie spełniający wymagań na ocenę dopuszczającą otrzymuje ocenę niedostateczną.

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego.

1. uczeń ma prawo ubiegać się o uzyskanie wyższej  niż  proponowana oceny rocznej
z wychowania fizycznego,

2. rodzice  (prawni  opiekunowie)  lub  uczeń  pełnoletni  powinni  złożyć  do  dyrektora
szkoły podanie o podwyższenie przewidywanej oceny najpóźniej w ostatnim tygodniu
poprzedzającym posiedzenie rady pedagogicznej, nie później niż na 7 dni przed tym
posiedzeniem,

3. dyrektor szkoły ustala termin sprawdzianu,
4. sprawdzian  przeprowadza  nauczyciel  wychowania  fizycznego.  Sprawdzian

weryfikujący umiejętności i wiadomości ucznia przeprowadza się w formie ćwiczeń
praktycznych  i  sprawdzianu  wiedzy  teoretycznej  obejmujących  zakres  materiału
dotyczący  ocenianego  okresu.  Uzyskanie  ze  sprawdzianu  oceny  wyższej  niż
proponowana ocena roczna jest jednoznaczne z jej wystawieniem jako rocznej oceny
klasyfikacyjnej.  W przeciwnym przypadku  roczną  oceną  klasyfikacyjną  jest  ocena
proponowana, wystawiona przez nauczyciela najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacją
roczną,

5. wynik sprawdzianu musi być przekazany dyrektorowi szkoły, uczniowi i rodzicom lub
prawnym opiekunom (jeżeli są wnioskodawcami) najpóźniej na dzień przed rocznym
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.


