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Ocena z wychowania fizycznego na koniec półrocza i na koniec roku szkolnego jest wypadkową następujących ocen: 

• oceny z zajęć ogólnorozwojowych (2 godziny lekcyjne) 

• oceny z zajęć do wyboru (pływanie, tenis ziemny, tenis stołowy, gry zespołowe) 

 
Ocenę końcową wystawia nauczyciel prowadzący z uczniem zajęcia ogólnorozwojowe: 

 
Elementy składowe oceny z ww. zajęć: 

 frekwencja (uczestnictwo w zajęciach, systematyczność) 

 aktywność (przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia oraz jego zaangażowanie) 

 postęp sprawności, przyrost umiejętności i wiadomości (dotyczy to głównie zajęć ogólnorozwojowych) 

 
Szczegółowe kryteria oceny:    

 Ocena za frekwencję (wystawiana na koniec półrocza) 

• ocena celująca – (6) – tylko 1 nieprzygotowania w półroczu 

• ocena bardzo dobra (5) – tylko 2 nieprzygotowania 

• ocena dobra (4) - 4 nieprzygotowania 

• ocena dostateczna (3) – 5 nieprzygotowań 

• ocena dopuszczająca (2) – 6  

• ocena niedostateczna (1) – 7 i więcej nieprzygotowań 

• nieklasyfikacja - uczestniczenie w poniżej 50% zajęć 

 
Uwagi: 

• Przez lekcje opuszczone należy rozumieć nieobecność nieusprawiedliwioną lub nie uczestniczenie w zajęciach bez 
usprawiedliwienia 

• Usprawiedliwienie należy przedstawić nauczycielowi nie później niż 2 tygodnie po nieobecności 

• Usprawiedliwienie powinno zawierać powód nieobecności lub niećwiczenia, wystawia je lekarz bądź rodzic. Zwolnienie z 
zajęć wf powyżej 2 tyg. wystawia tylko lekarz. 

• Nieobecność nie jest liczona, jeśli uczeń w tym czasie uczestniczył w innych zajęciach organizowanych przez szkołę (np. 
wyjazdy klasowe, zawody, konkursy, olimpiady itp.) 

• Uczeń zwolniony okresowo z wf (miesiąc lub dłużej) ma obowiązek zaliczyć testy lub sprawdziany, jeśli istnieją do tego 
możliwości. 

• Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji jeden raz w półroczu (bez wpływu na ocenę z frekwencji). 

 
2. Ocena za aktywność: 

Oceny za aktywność zdobywają uczniowie przez całe półrocze za wszelkie przejawy zaangażowania i zachowania prozdrowotne: 
wykonywanie ćwiczeń i zadań, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji oraz postawę 
sportową. Oceny wystawiane są pod koniec każdego miesiąca. Dodatkowe oceny uczniowie mogą uzyskać biorąc udział w 
rozgrywkach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych oraz w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

 
3. Ocena za postęp sprawności, umiejętności i wiadomości  
Są to oceny zdobywane za poszczególne sprawdziany i testy, w tym z edukacji zdrowotnej oraz za realizację 
projektów. 

 
Uwagi końcowe: 

• Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na 
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas 
określony w tej opinii.  

• Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii o braku możliwości 
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

• Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie półrocznejlub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

• Uczeń może poprawić otrzymane oceny cząstkowe z wyjątkiem oceny z aktywności oraz frekwencji. 

• W przypadku ciągłej usprawiedliwionej nieobecności w szkole trwającej miesiąc i dłużej możliwe jest odstępstwo od ww. 
regulaminu. 

• Ocenę końcoworoczną ustala się na podstawie dwóch ocen półrocznych. 

• W sytuacjach nieopisanych w ww. regulaminie ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel wf. 

• Zajęcia wychowania fizycznego są obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi. Uzyskiwanie wysokich osiągnięć w określonym 
sporcie bądź uczęszczanie na pozalekcyjne zajęcia sportowe (jazda konna, tenis, balet, itp.) nie zwalnia z uczestnictwa w 
lekcjach wychowania fizycznego. 

• Uczeń reprezentujący szkołę w zawodach sportowych może mieć podwyższoną ocenę (za dobre wyniki) a za zdobycie 
czołowego miejsca w powiecie ma podwyższoną ocenę końcoworoczną o 1 stopień. 

 
Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny ze sprawdzianów: 

Ocena Wymagania 

Celująca Uczeń wykonuje zadanie poprawnie technicznie, pewnie, zdecydowanie, wyróżnia się na tle klasy. 

Bardzo dobra Uczeń wykonuje zadania poprawnie technicznie 

Dobra Uczeń wykonuje zadanie z małymi błędami, wkłada dużo pracy i zaangażowania podczas przygotowywania 



się do sparwdzianu 

Dostateczna Uczeń wykonuje zadanie z dużymi błędami technicznymi, jego zaangażowanie podczas przygotowywania się 

do sprawdzianu było niewielkie. 

Dopuszczająca Uczeń lekceważy sprawdzian, wykonuje go poniżej swoich możliwości. 

Niedostateczna Uczeń nie podszedł do sprawdzianu. 
 
 


