
SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  
 
 

Ocena lekcji wychowania fizycznego jest składową następujących elementów: 
 
 

 
Co oceniamy? 

 
Jak często oceniamy? 
 

 
Aktywność i praca na lekcji ucznia. 

 
Po każdym miesiącu nauki 
 

 
Sprawność fizyczna ucznia i 
Umiejętności ruchowe ucznia oraz 
wiadomości 

 
Trzy  razy lub więcej w ciągu 
semestru szkolnego 
 

 
Działalność i uczestnictwo w 
kulturze fizycznej, aktywność 
własna ucznia 

 
na koniec  każdego semestru  
lub za każdorazowe 
uczestnictwo w zawodach 

 
 
 
                                                       Aktywność na zajęciach; 
 

Uczeń uzyskuje w czasie semestru za każdy miesiąc oddzielnie ocenę za aktywność na 
zajęciach , która obejmuje : 

 Zaangażowanie i zdyscyplinowanie 

 Współpracę i pomoc koleżeńską 

 Inwencję twórczą 

 Poszanowanie sprzętu sportowego i prawidłowe obchodzenie się z nim 

 Strój sportowy 
 

 W przypadku przedłużającej się usprawiedliwionej nieobecności w szkole lub zwolnieniu 
z ćwiczeń nauczycie może nie wystawić jej wcale. 
 
 

Ocena umiejętności ucznia. 
 

Podstawą oceny umiejętności ucznia jest opanowanie przez niego ćwiczeń 
przewidzianych programem nauczania dla danej klasy. Sprawdzianem może być pojedyncze 
ćwiczenie, układ ćwiczeń, test, tor sprawności, tor przeszkód. Za wykonane ćwiczenie uczeń 
otrzymuje ocenę cząstkową. Uczeń może poprawiać sprawdzian we wskazanym przez 
nauczyciela terminie. 

 
 

Ocena za reprezentowanie szkoły, klubu na zawodach sportowych 

 Bardzo dobra – za sam udział 

 Celująca  - za wysokie lokaty w rozgrywkach rejonowych, wojewódzkich,  
ogólnopolskich  



 
 

Ocena wiadomości ucznia. 
 

Podstawę oceny wiadomości ucznia jest opanowanie przez niego wymaganych, podstawowych 
wiadomości z zakresu: 
 

 Dyscyplin i konkurencji sportowych objętych programem 
 Znajomości podstawowych przepisów zespołowych gier sportowych i zabaw ruchowych 

objętych programem nauczania 
 Znajomość zasad fair-play ,asekuracji, samoasekuracji, samooceny 
 Znajomość i przestrzeganie podstawowych zasad higieny i ochrony zdrowia. 

 
 

Uczestnictwo w kulturze fizycznej, aktywność własna ucznia. 
 
Podstawę oceny uczestnictwa w kulturze fizycznej ucznia, jego aktywności własnej stanowi: 
 

 Systematyczne uczestniczenie w zajęciach sportowych pozalekcyjnych  ,  
 Udział w rozgrywkach szkolnych 
 Uczestniczenie w rozgrywkach pozaszkolnych 
 Pomoc w organizacji sportowych imprez szkolnych 

 
 
Ocena semestralna = suma miesięcznych ocen aktywności + oceny aktywności własnej + 
oceny cząstkowe ze sprawdzianów umiejętności , wiadomości i sprawności ogólnej ucznia   
 
Ocena na koniec roku = ocena za I semestr + ocena za II semestr. 
 
Ocenę celującą na koniec każdego semestru może otrzymać uczeń, który reprezentuje szkołę 
w rozgrywkach międzyszkolnych  lub osiąga wysokie wyniki trenując w pozaszkolnym klubie 
sportowym. Odmowa reprezentowania szkoły na zawodach międzyszkolnych bez podania 
ważnego uzasadnienia, dyskwalifikuje ucznia z ubiegania się  o ocenę celującą na koniec 
semestru/roku. 
 



 


