
Przedmiotowy system oceniania  

z wychowania fizycznego 

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie 

Liceum Ogólnokształcące nr XII 
 

 
Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie w skład którego wchodzi: Gimnazjum nr 7  

z oddziałami integracyjnymi im. Króla Jana III Sobieskiego, Szkoła Podstawowa nr 30 

i  XII Liceum Ogólnokształcące, opracowany w oparciu o: 

1) Podstawę programową; 

2) Rozporządzenie MEN z dnia 03.08.2017 w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych; 

3) Statuty i WSO. 

 

 

 

 

 

 

Na ocenę z wychowania fizycznego na koniec semestru i koniec roku 

szkolnego składają się takie czynniki jak: 

 
 

1. Stopień opanowania materiału  

2. Poziom sprawności ucznia i jego postęp w usprawnieniu. 

3. Stopień opanowania poszczególnych umiejętności ruchowych. 

4. Wiedza ucznia i umiejętności wykorzystywania jej w praktyce. 

5. Postawa ucznia i stosunek do wychowania fizycznego. 

6. Udział ucznia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych. 

7. Rozumienie i stosowanie w praktyce zdrowego stylu życia. 

 

 

 

OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE: 
 

Na podstawie sprawdzianów ( zadań kontrolno-oceniających ) z lekkiej atletyki, gimnastyki, 

zespołowych gier zespołowych, bądź testów sprawności fizycznej, oceniamy poziom 

umiejętności ruchowych i sprawności fizycznej, postęp w rozwoju sprawności fizycznej  

w ciągu roku szkolnego, a także: aktywność na zajęciach, frekwencję, reprezentowanie szkoły 

w różnych zawodach sportowych,  aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego 

i kultury fizycznej. 

 

 

 

 



I. WIADOMOŚCI. 

 
Z zakresu wiadomości ocenie podlega: 

- właściwe przeprowadzenie rozgrzewki, poprawny wybór ćwiczeń przygotowujących do 

wysiłku fizycznego (przynajmniej 1-2 razy w ciągu roku), 

- znajomość przepisów zespołowych gier sportowych, konkurencji lekkoatletycznych, zasady 

asekuracji i samoasekuracji w czasie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, znajomość 

zabaw i gier ruchowych, stylów pływackich, podstawowe przepisy sportów indywidualnych 

realizowanych w czasie lekcji,  

- znajomość aktualnych wydarzeń sportowych, 

- zasady zdrowego stylu życia. 

 

 

II. UMIEJĘTNOŚCI. 

 
 Ruchowe – stopień opanowania umiejętności z: 

a) Lekkiej atletyki, 

b) ZGS: piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka ręczna, 

c) Gimnastyki, 

d) Sportów indywidualnych, 

e) Pływania. 

 Stopień opanowania umiejętności organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych. 

 

Oceniamy to za pomocą sprawdzianów, testów sprawnościowych z lekkoatletyki, gimnastyki, 

gier zespołowych, sportów indywidualnych, pływania.  

 

 

O jakości wystawionej oceny powinien decydować poziom jaki reprezentuje uczeń w zakresie 

poszczególnych kryteriów. Należy zwrócić uwagę na wysiłek jaki uczeń wkłada w czynione 

postępy oraz aktywną jego postawę. 

 

 

III. AKTYWNOŚĆ. 
 

Nauczyciel może wystawić oceny cząstkowe za: 

- wykazaną przez ucznia inwencją twórczą, 

- aktywne uczestniczenie w zajęciach, 

- pomoc ucznia na lekcji wf słabszym współćwiczącym,  

- reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, 

- uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych ( sekcje sportowe), 

- systematyczne uprawianie sportu poza szkołą ( klub sportowy itp. ), 

- aktywny i systematyczny udział w lekcjach na pływalni, 

- w przypadku niższej niż 50 % czynnej aktywności w lekcjach na pływalni nauczyciel może 

obniżyć ocenę semestralną lub końcową o jeden stopień, 

- nauczyciel ma prawo podwyższyć ocenę o jeden stopień na koniec semestru za 

reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych. 

 

W bieżącym ocenianiu nauczyciel może stosować „+” i „-” za aktywność i pracę na lekcji. 

 



IV. WARUNKI UZYSKIWANIA OCEN CZĄSTKOWYCH 
 

Nauczyciel na koniec semestru i roku szkolnego wystawia uczniowi dodatkową ocenę za: 

1. aktywność. 

2. 100% frekwencja- nauczyciel, może podnieść ocenę o jeden stopień 

3. Każdorazowy udział ucznia w zawodach sportowych (reprezentowanie szkoły) 

- ocena 6. 

4. Uczeń który notorycznie opuszcza zajęcia lub jest nieprzygotowany do lekcji (brak stroju), 

za trzecim  nieprzygotowaniem dostaje ocenę 1. 

 

 

V. WARUNKI POPRAWIANIA OCEN 

 

Uczeń powracający do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności lub po zwolnieniu 

lekarskim jest zobowiązany do zaliczenia zaległych sprawdzianów ( ustalając termin i formę 

z nauczycielem, jednakże w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od przyjścia do szkoły ). 

 

Jeżeli uczeń na lekcji kontrolnej nie ma stroju lub jego obecność jest nieusprawiedliwiona 

otrzymuje  ocenę niedostateczna. Termin zaliczenia zaległości jw. 

 

Uczeń ma prawo do poprawy oceny (np. ze sprawdzianu, testu) po wcześniejszym ustaleniu 

z nauczycielem terminu i formy poprawy. 

 

Uczeń ma prawo zgłosić , że jest nieprzygotowany do zajęć ( brak stroju sportowego) 2 razy 

w danym semestrze. Trzeci „brak stroju” skutkuje oceną niedostateczną. Uczniowie zgłaszają 

nieprzygotowanie do zajęć przed lekcją. 

 

Dziewczęta w czasie niedyspozycji zwalniane są z wykonywania intensywnego wysiłku 

fizycznego, natomiast obowiązuje je aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

 

W czasie nagłego złego samopoczucia uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcji pod 

warunkiem zgłoszenia tego faktu przed lub na początku lekcji oraz przebierze się w strój 

sportowy. 

 

Uczeń, który jest zwalniany z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zwolnienia 

lekarskiego, może nie uczestniczyć w lekcji na pierwszych i ostatnich lekcjach w-f na 

podstawie zgody rodziców, którzy biorą w tym czasie pełną odpowiedzialność za ucznia 

(pisemna zgoda rodzica złożona w sekretariacie szkoły ). 

 

Zwolnienie z lekcji może napisać rodzic maksymalnie na okres jednego tygodnia, a dłuższa 

niezdolność do ćwiczeń musi być potwierdzona zwolnieniem lekarskim. 

 

Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji jest niesklasyfikowany. Dla takiej osoby może być 

przeprowadzony egzamin klasyfikacyjny.  

 

 JEDNYM Z PODSTAWOWYCH KRYTERIÓW PRZY OCENIE UCZNIA JEST JEGO 

SYSTEMATYCZNY, AKTYWNY UDZIAŁ W ZAJĘCIACH WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO, WYSIŁEK JAKI UCZEŃ WKŁADA W USPRANIENIE SIĘ ORAZ 

AKTYWNOŚĆ W DZIAŁANIACH NA RZECZ SPORTU SZKOLNEGO I KULTURY 

FIZYCZEJ 



VI. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 
Wymagania, jakie musi spełnić uczeń na ocenę „celujący”: 

 

1. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania. 

2. Uczeń przestrzega higieny osobistej, dba o estetyczny wygląd i prowadzi higieniczny tryb 

życia. Uczestniczy w zajęciach w stroju sportowym odpowiadającym wymaganiom tj. biała 

koszulka, czarne; granatowe spodenki lub dresy- w okresie, kiedy wymagają tego warunki 

atmosferyczne. 

3. Cechuje go wysoka kultura osobista i przestrzega zasad współżycia grupowego oraz zasad 

fair play. 

4. Wykazuje troskę o bezpieczeństwo swoje i wszystkich ćwiczących. 

5. Stale podnosi poziom swojej sprawności fizycznej. 

6. Przystępuje do wszystkich sprawdzianów praktycznych i teoretycznych, wykazując się 

dobrymi umiejętnościami i wiadomościami. 

7. Chętnie uczestniczy w rozgrywkach i zawodach sportowych na terenie szkoły i poza nią. 

8. Pomaga nauczycielowi w prowadzeniu i organizacji zajęć i zawodów sportowych oraz 

wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela. 

9. Dba o sprzęt sportowy i chętnie podejmuje się czynności społecznych. 

10. Należy do sekcji sportowej, bierze czynny udział w szkolnych pozalekcyjnych zajęciach 

sportowych i godnie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. 

11. Jest wzorem do naśladowania na zajęciach wychowania fizycznego w szkole  

i w środowisku. 

 

Dopuszczalne: jednokrotny brak stroju sportowego w semestrze. 

 

 

 

Wymagania, jakie musi spełnić uczeń na ocenę „bardzo dobry”: 

 

1. Uczeń przestrzega higieny osobistej, dba o estetyczny wygląd i prowadzi higieniczny tryb 

życia. Uczestniczy w zajęciach w stroju sportowym odpowiadającym wymaganiom tj. biała 

koszulka, czarne; granatowe spodenki lub dresy- w okresie, kiedy wymagają tego warunki 

atmosferyczne. 

2. Uczeń jest kulturalny wobec nauczycieli i kolegów, podporządkowuje się wszystkim 

poleceniom nauczyciela. 

3. Jest koleżeński i chętnie pomaga słabszym uczniom.  

4. Dba o bezpieczeństwo swoje oraz innych. Systematycznie podnosi poziom swojej 

sprawności fizycznej oraz wiedzy o rozwoju człowieka.  

5. Przystępuje do wszystkich sprawdzianów praktycznych i stara się uzyskiwać z nich – 

bardzo dobre wyniki. 

6. Chętnie reprezentuje szkołę i klasę w zawodach sportowych. 

7. Uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. 

8. Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć nie budzi najmniejszych 

zastrzeżeń. 

 

Dopuszczalne: dwa braki stroju sportowego w semestrze. 

 

 

 



Wymagania, jakie musi spełniać uczeń na ocenę „dobry”: 

 

1. Uczeń czynnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego. 

2. Przystępuje do większości sprawdzianów fizycznych i teoretycznych uzyskując pozytywne 

wyniki. 

3. Stara się podnosić swoje umiejętności i sprawność fizyczną. 

 4. Dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd na zajęciach. Uczestniczy w zajęciach w stroju 

sportowym odpowiadającym wymaganiom tj. biała koszulka, czarne; granatowe spodenki lub 

dresy- w okresie, kiedy wymagają tego warunki atmosferyczne. 

5. Przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach. 

6. Podporządkowuje się wszystkim poleceniom nauczyciela. 

7. Sporadycznie i niezbyt chętnie uczestniczy w rozgrywkach między klasowych  

i międzyszkolnych. 

8. Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń. 

 

Dopuszczalne: trzy braki stroju sportowego w semestrze. 

 

 

 

 

Wymagania, jakie musi spełnić uczeń na ocenę „ dostateczny”: 

 

1. Czynnie uczestniczy, co najmniej w połowie zajęć wychowania fizycznego. 

2. Wykazuje chęć poprawy swojej sprawności fizycznej i nabywania nowych umiejętności 

sportowych. 

3. Przystępuje do większości sprawdzianów jednak jego wyniki są przeciętne. 

4. Swoim postępowaniem nie zagraża innym uczestnikom zajęć, nie przeszkadza 

nauczycielowi  

w prowadzeniu lekcji. 

5. Posiada nawyki higieniczno zdrowotne. Uczestniczy w większości zajęć w stroju 

sportowym odpowiadającym wymaganiom tj. biała koszulka, czarne; granatowe spodenki lub 

dresy- w okresie, kiedy wymagają tego warunki atmosferyczne. 

6. Jest koleżeński i uczynny. 

7. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i w życiu sportowym szkoły. 

8. Przejawia pewne luki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do 

ćwiczeń. 

 

Dopuszczalne: sześciokrotn  brak stroju sportowego w semestrze. 

 

 

 

 

Wymagania, jakie musi spełniać uczeń na ocenę „dopuszczający”: 

 

1. Uczeń wykazuje na zajęciach minimalne zaangażowanie w pracę – ćwiczenia wykonywane 

przez niego są niedbałe, uczeń nie jest aktywny na zajęciach.  

2. Przystępuje, do co najmniej jednej trzeciej sprawdzianów umiejętności i wiadomości  

w semestrze, a osiągane przez niego wyniki są słabe. 

3. Nie jest agresywny wobec kolegów i nauczyciela. 

4. Nie łamie zasad bezpieczeństwa na zajęciach.  



5. Nie przeszkadza nauczycielowi w prowadzeniu zajęć. 

6. Nie wyraża chęci podnoszenia swoich umiejętności i sprawności fizycznej.  

7. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i w życiu sportowym szkoły. 

8. Uczestniczy w zajęciach w stroju odbiegającym od przyjętych norm - nie łamie jednak 

zasad higieny osobistej. 

9. Przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do 

ćwiczeń. 

 

Dopuszczalne: trzykrotny i więcej braków stroju sportowego w semestrze. 

 

 

 

Ocenę „niedostateczną” otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę 

dopuszczającą tj.: 

 

1. Uczeń nie przystępuje do sprawdzianów umiejętności i wiadomości z wychowania 

fizycznego. 

2. Jest agresywny wobec kolegów i nauczyciela. 

3. Uczeń łamie normy współpracy w zespole. 

4. Łamie podstawowe zasady bezpieczeństwa na zajęciach. 

5. Przeszkadza nauczycielowi w prowadzeniu lekcji. 

6. Nie wykazuje chęci podnoszenia swoich umiejętności i sprawności fizycznej. 

7. Na zajęcia nie przynosi stroju sportowego. 

8. Swoja postawą na zajęciach przeczy zasadom higienicznego trybu życia. 

9. Stosunek ucznia do kultury fizycznej i jego postawa społeczna są lekceważące. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wymagania szczegółowe: 
 

Klasa I LO 

LA  

 bieg na dystansie 100m – start niski 

 bieg na dystansie 1000m – start wysoki 

 skok w dal z rozbiegu 

 

GIMNASTYKA 

 przewrót w przód z przysiadu do przysiadu 

 przewrót w tył 

PIŁKA KOSZYKOWA 

 kozłowanie piłki P i L ręką 

 podania i chwyty piłki w miejscu i ruchu 

 

PIŁKA SIATKOWA 

 odbicia piłki sposobem górnym 

 odbicia piłki sposobem dolnym 

 

PIŁKA RĘCZNA 

 chwyty i podania piłki w miejscu i ruchu 

 

PŁYWANIE 

 styl grzbietowy 50 m 

 

PIŁKA NOŻNA 

 przyjęcia i podania piłki w miejscu 

 prowadzenie piłki P i L nogą 

 

PRZEPISY GIER ZESPOŁOWYCH 

 

 

 

 



Klasa II LO 

LA 

 bieg na dystansie 100m – start niski 

 bieg na dystansie 1000m – start wysoki 

 rzut piłką lekarską 3kg w tył za głowę 

 

GIMNASTYKA 

 łączone przewroty w przód i tył 

 skok rozkroczny przez kozła 

 

PIŁKA KOSZYKOWA 

 kozłowanie piłki slalomem 

 rzut piłki do kosza po zatrzymaniu na jedno i dwa tempa 

 

PIŁKA SIATKOWA 

 łączone odbicia górne i dolne 

 zagrywka sposobem górnym 

 

PIŁKA RĘCZNA 

 rzut piłki do bramki z miejsca 

 rzut piłki do bramki z biegu 

 

PŁYWANIE 

 kraul 50 m 

 

PIŁKA NOŻNA 

 przejęcia i podania piłki w begu 

 prowadzenie piłki slalomem 

 

PRZEPISY GIER ZESPOŁOWYCH 

 

 

 

 



Klasa III LO 

LA 

 bieg na dystansie 100m – start niski 

 skok w dal z rozbiegu 

 pchnięcie kulą 

 

GIMNASTYKA 

 skok kuczny przez skrzynię 

 łączone przewroty w przód i tył 

 wykonanie mostka 

 

PIŁKA KOSZYKOWA 

 rzut piłki do kosza z dwutaktu 

 

PIŁKA SIATKOWA  

 plasowanie piłki z miejsca i wyskoku 

 wystawa piłki w przód i tył 

 

PIŁKA RĘCZNA 

 rzut piłki na bramkę z wyskoku 

 podanie piłki na dużą odległość 

 

 

PŁYWANIE 

 styl klasyczny 50 m 

 

 

PIŁKA NOŻNA 

 prowadzenie piłki zakończone strzałem na bramkę 

 

 

PRZEPROWADZENIE ROZGRZEWKI 

 

PRZEPISY GIER ZESPOŁOWYCH 


