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Przedmiotowe Zasady Oceniania  

z wychowania fizycznego w klasie IV, V, VI i VII. 

1. Ocenę półroczną i roczną uczeń otrzymuje na podstawie ocen cząstkowych. Kryteria brane pod uwagę przy 
wystawianiu oceny: a) aktywność, b) frekwencja, c) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu, d)  umiejętności, e) psychofizyczne predyspozycje 
oraz możliwości ucznia, f) postęp sprawności . 

2. Każdego Ucznia obowiązuje strój sportowy: koszulka sportowa, obuwie sportowe, spodenki, dres sportowy. 
W związku z powyższym dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie (oznaczone znakami „np”). 
Zgłasza je przy sprawdzaniu obecności na zbiórce. Za każdy następny brak stroju uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną (cząstkową), która ma wpływ na ocenę końcową z wychowania fizycznego. 

3. Uczniowie z wadami (postawy, wzroku, układu krążenia, oddechowego lub inne mają obowiązek w pierwszym 
miesiącu nauki (do końca września) dostarczyć nauczycielowi wf zwolnienie od lekarza specjalisty zarówno 
z poszczególnych ćwiczeń jak i okresowe. Zwolnienie z poszczególnych, pojedynczych lekcji wf uczeń jest 
zobowiązany 
przynieść na daną lekcję. Uczennica ma prawo raz w miesiącu zgłosić niedyspozycję (nie liczoną jako brak udziału 
w lekcji). W przypadku długotrwałego zwolnienia ucznia z ćwiczeń ilość ocen cząstkowych jest proporcjonalnie 
mniejsza. 

4. W przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień termin nadrobienia zaległości ustalany jest z nauczycielem. 
5. Oceny cząstkowe uczeń otrzymuje za formy sprawdzania takie jak: 

• Sprawdziany sprawnościowe - przystąpienie do sprawdzianów lub testów sprawnościowych jest 

obowiązkowe. Jeżeli uczeń odmawia przystąpienia do sprawdzianu otrzymuje cząstkową ocenę 

niedostateczną     

• Projekty – w formie zadanej przez nauczyciela 

• Prace domowe (nauczanie zdalne) - sprawdzane ilościowo lub jakościowo (w tym sprawdzane w formie  

pisemnej lub ustnej), w formie tradycyjnej lub przy pomocy komputera  

• Zadania dodatkowe - oceniane są z uwzględnieniem indywidualnego wkładu pracy i możliwości ucznia 

• Praca na lekcji - oceniane są z uwzględnieniem indywidualnego wkładu pracy i możliwości ucznia 
• Aktywność - oceniane są z uwzględnieniem indywidualnego wkładu pracy i możliwości ucznia (za 5 „+” 

uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za 6 „+” uczeń otrzymuje ocenę celującą) 
6. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny w formie ustalonej przez nauczyciela. Każda ocena 

zostaje wpisana do dziennika. W przypadku uzyskania w takiej sytuacji oceny niższej uczeń pozostaje przy ocenie 

wyższej. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni. 

W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe powtórne stworzenie warunków do realizacji danego 

wymagania, nauczyciel może odmówić uczniowi prawa poprawienia uzyskanej oceny. Nieobecność powyżej 50% 

nie jest oceniana w danym miesiącu. 

7. Pozostałe obszary umiejętności ruchowe, postęp sprawności motorycznej i wiadomości oceniane są 

systematycznie za pomocą ocen cząstkowych na każdej lekcji. Przy ocenie ucznia mniej uzdolnionego ruchowo, 

szczególną uwagę zwraca się na jego zaangażowanie, postawę oraz postęp w usprawnianiu. Za udział w zawodach 

uczeń może uzyskać ocenę cząstkową celującą.   

8. Ocena półroczna i roczna określane są w skali 1-6. Oceny cząstkowe są w skali 1-6 z symbolem „+”, który dodaje 
0,5 do oceny. Uczeń może otrzymać znak „nb” co oznacza, że był nieobecny w trakcie danej formy sprawdzania.  

9. Ocena według skali procentowej: 
 

Ocena według skali procentowej 
do 29,9 % niedostateczny 
30% - 39,9% dopuszczający 
40% - 49,9% dopuszczający + 

50% - 59,9% dostateczny 
60% - 69,9% dostateczny + 

70% - 79,9% dobry 
80% - 84,9% dobry + 

85% - 89,9% bardzo dobry 
90% - 94,9% bardzo dobry + 
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95% - 100% celujący 

 
10. Przeliczenie wagi oceny na ocenę półroczną i roczną: 

 
Przeliczenie wagi oceny na ocenę półroczną i roczną 
do 1,49 niedostateczny 
1,50 – 2,49 dopuszczający 

2,50 – 3,49 dostateczny 
3,50 – 4,49 dobry 
4,50 – 5,49 bardzo dobry 
5,50 – 6,00 celujący 

 


