
Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich  

dla klasy I i II realizowany dla rocznika 2012/13, 2013/14.   

Na podstawie programu nauczania  Urszuli Kierczak; Koncepcja edukacji 

fizycznej „Zdrowie- Sport –Rekreacja” 
 

 

1. Skala ocen 

   Zarówno w ocenianiu cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosowane są 

następujące stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki: 

1- niedostateczny 

2- dopuszczający 

3- dostateczny 

4- dobry 

5- bardzo dobry 

6- celujący 

 

2. Przedmiot oceny  

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 

Ocenianiu podlegają: 

- sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z 

przedmiotu: 

- zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć; 

- stosunek do partnera i przeciwnika; 

- aktywność fizyczna; 

- postęp opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych 

klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami; 

- osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom 

zdobytej wiedzy. 

       W czasie zajęć realizujących treści fakultatywne ocenie podlegają wyłącznie 

zaangażowanie i aktywność ucznia na zajęciach.  

       W klasie programowo najwyższej, przy wystawieniu oceny końcowo-szkolnej 

będą brane pod uwagę oceny uzyskane w klasach wcześniejszych. 

 

3. Kryteria ocen   

              Ocenę celującą otrzymuje uczeń który, wykazuje się szczególnym 

zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami 

wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie. Prowadzi sportowy i higieniczny 

tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, bierze udział w 

konkursach, zawodach reprezentując szkołę, zajmując punktowane miejsca. 

              Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który całkowicie opanował zadania z 

poziomu rozszerzonego dla danej klasy. Staranność i sumienność w wykonywaniu zadań 

oraz zaangażowaniu w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć na bardzo wysokim 

poziomie. Taki uczeń prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie 

doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnianiu. 

             Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków, 

osiąga postęp w poszczególnych klasach w opanowaniu umiejętności i wiadomości na 

poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu 



rozszerzonego. Staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w 

przebieg lekcji oraz przygotowanie się do zajęć są na wysokim poziomie. Taki uczeń 

prowadzi higieniczny tryb życia.  

             Ocenę dostateczna lub dopuszczająca otrzymuje uczeń adekwatnie do wysiłku 

włożonego w wywiązywanie się z obowiązków, stopnia postępu w opanowaniu 

umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, 

poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, zaangażowania w przebieg     

Lekcji oraz stopnia przygotowania się do zajęć. 

            Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący 

stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego 

udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo 

dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Prowadzi niehigieniczny i 

niesportowcy tryb życia. 

 

          Za jednorazowe, zgłoszenie przed lekcją nieprzygotowanie się do zajęć, brak 

aktywności, brak zaangażowania w przebieg zajęć uczeń otrzymuje „- ”.Trzy takie znaki 

w ciągu semestru zamieniane są na cząstkową ocenę niedostateczną. 

          Za dodatkowe przygotowanie się do zajęć aktywność i zaangażowanie w przebiegu 

zajęć uczeń otrzymuje „+”. Trzy takie znaki w ciągu semestru zamieniane sa na ocenę 

bardzo dobrą.  

 

4. Formy kontroli: 

-  Zadania kontrolno oceniające z zakresu poszczególnych działów programowych.  

-  Ocena sprawności na podstawie testów sprawnościowych.  

-  Sprawdzian wiedzy z zakresu kultury fizycznej. 

-  Prowadzenie dokumentacji i kontroli uczestnictwa  na zajęciach wychowania 

fizycznego.  

- Obserwacja uczniów w czasie lekcji wychowania fizycznego i ich działalności sportowej 

w szkole i poza szkołą. 

   

5. Zobowiązania: 

        Zwolnienia lekarskie całkowite z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego 

należy dostarczyć do końca miesiąca września. 

       Rodzic może zwolnić, usprawiedliwić ucznia z ćwiczeń na lekcji dokonując wpisu do 

zeszytu zwolnień.  

       Uczeń ma możliwość poprawy oceny na wyższą na zajęciach w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela.  

 

6. Konsekwencje 

       Brak udziału w lekcji z powodu niedyspozycji (nieuzasadnionej) traktowane będzie 

jak brak stroju „-‘’ 

       Nadużywanie zwolnień (usprawiedliwień) od rodziców wpływa na obniżenie oceny z 

wychowania fizycznego. 

       Nie podejście do zaliczenia w wyznaczonym terminie poprawkowym poszczególnych 

elementów powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej z tego sprawdzianu. 

 

5. Sposób informowania o ocenach: 

           O uzyskiwaniu poszczególnych ocen uczniowie będą informowani przez wpis do 

dziennika bezpośrednio po otrzymaniu oceny.  



          O proponowanej ocenie semestralnej i rocznej uczniowie zostaną poinformowani 

najpóźniej na miesiąc przed Radą Klasyfikacyjną. 

          O uzyskanej przez ucznia ocenie niedostatecznej na koniec semestru lub roku  

szkolnego uczniowie  zostaną  poinformowani na tydzień przed Radą Klasyfikacyjną.  

 

Tabela z przelicznikiem średniej ocen cząstkowych na oceny roczne/śródroczne 

 

Ocena roczna/śródroczna Średnia ocen cząstkowych  

Celujący Po wyżej 5,01 

Bardzo dobry 4,61-5,00 

Dobry 3,61-4,60 

Dostateczny 2,61-3,60 

Dopuszczający 1,81-2,60 

Niedostateczny 1,80 i niżej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego 

dla klasy I i II dla rocznika 2012/13, 2013/14 

Na podstawie programu nauczania  Urszuli Kierczak; Koncepcja edukacji 

fizycznej „Zdrowie- Sport –Rekreacja” 

 

 
 

W wyniku kształcenia uczeń powinien ; 

1. Dbać o sprawność fizyczną i prawidłowy rozwój. 

2. Troska o zdrowie swoje i innych. 

3.  Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. 

4. Wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do dokonywania świadomych 

wyborów związanych z własną sprawnością, zdrowiem oraz wszechstronnym 

uczestnictwem w kulturze fizycznej. 

5.  Przygotowanie do aktywności fizycznej przez całe życie oraz ochrona i 

doskonalenie  zdrowia własnego oraz innych w szczególności: 

     - uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez całe życie;  

     - stosowanie w życiu codziennym zasad prozdrowotnego stylu życia; 

     - działanie jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu; 

     - umiejętności sprzyjające zapobieganiu chorobom i doskonaleniu zdrowia 

fizycznego, psychicznego i społecznego.  

 



Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich  

dla klasy III i IV realizowany  na podstawie programu nauczania  

DKOS-87/02  
 

 

5. Skala ocen 

   Zarówno w ocenianiu cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosowane są 

następujące stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki: 

7- niedostateczny 

8- dopuszczający 

9- dostateczny 

10- dobry 

11- bardzo dobry 

12- celujący 

 

6. Przedmiot oceny  

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 

Ocenianiu podlegają: 

- sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z 

przedmiotu: 

- zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć; 

- stosunek do partnera i przeciwnika; 

- aktywność fizyczna; 

- postęp opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych 

klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami; 

- osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom 

zdobytej wiedzy. 

      

 

       W klasie programowo najwyższej, przy wystawieniu oceny końcowo-szkolnej 

będą brane pod uwagę oceny uzyskane w klasach wcześniejszych. 

 

7. Kryteria ocen   

              Ocenę celującą otrzymuje uczeń który, wykazuje się szczególnym 

zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami 

wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie. Prowadzi sportowy i higieniczny 

tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, bierze udział w 

konkursach, zawodach reprezentując szkołę, zajmując punktowane miejsca. 

              Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który całkowicie opanował zadania z 

poziomu rozszerzonego dla danej klasy. Staranność i sumienność w wykonywaniu zadań 

oraz zaangażowaniu w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć na bardzo wysokim 

poziomie. Taki uczeń prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie 

doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnianiu. 

             Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków, 

osiąga postęp w poszczególnych klasach w opanowaniu umiejętności i wiadomości na 

poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu 

rozszerzonego. Staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w 



przebieg lekcji oraz przygotowanie się do zajęć są na wysokim poziomie. Taki uczeń 

prowadzi higieniczny tryb życia.  

             Ocenę dostateczna lub dopuszczająca otrzymuje uczeń adekwatnie do wysiłku 

włożonego w wywiązywanie się z obowiązków, stopnia postępu w opanowaniu 

umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, 

poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, zaangażowania w przebieg     

Lekcji oraz stopnia przygotowania się do zajęć. 

            Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący 

stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego 

udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo 

dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Prowadzi niehigieniczny i 

niesportowcy tryb życia. 

 

          Za jednorazowe, zgłoszenie przed lekcją nieprzygotowanie się do zajęć, brak 

aktywności, brak zaangażowania w przebieg zajęć uczeń otrzymuje „- ”.Trzy takie znaki 

w ciągu semestru zamieniane są na cząstkową ocenę niedostateczną. 

          Za dodatkowe przygotowanie się do zajęć aktywność i zaangażowanie w przebiegu 

zajęć uczeń otrzymuje „+”. Trzy takie znaki w ciągu semestru zamieniane sa na ocenę 

bardzo dobrą.  

 

8. Formy kontroli: 

-  Zadania kontrolno oceniające z zakresu poszczególnych działów programowych.  

-  Ocena sprawności na podstawie testów sprawnościowych.  

-  Sprawdzian wiedzy z zakresu kultury fizycznej. 

-  Prowadzenie dokumentacji i kontroli uczestnictwa  na zajęciach wychowania 

fizycznego.  

- Obserwacja uczniów w czasie lekcji wychowania fizycznego i ich działalności sportowej 

w szkole i poza szkołą. 

   

5. Zobowiązania: 

        Zwolnienia lekarskie całkowite z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego 

należy dostarczyć do końca miesiąca września. 

       Rodzic może zwolnić, usprawiedliwić ucznia z ćwiczeń na lekcji dokonując wpisu do 

zeszytu zwolnień.  

       Uczeń ma możliwość poprawy oceny na wyższą na zajęciach w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela.  

 

6. Konsekwencje 

       Brak udziału w lekcji z powodu niedyspozycji (nieuzasadnionej) traktowane będzie 

jak brak stroju „-‘’ 

       Nadużywanie zwolnień (usprawiedliwień) od rodziców wpływa na obniżenie oceny z 

wychowania fizycznego. 

       Nie podejście do zaliczenia w wyznaczonym terminie poprawkowym poszczególnych 

elementów powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej z tego sprawdzianu. 

 

5. Sposób informowania o ocenach: 

           O uzyskiwaniu poszczególnych ocen uczniowie będą informowani przez wpis do 

dziennika bezpośrednio po otrzymaniu oceny.  

          O proponowanej ocenie semestralnej i rocznej uczniowie zostaną poinformowani 

najpóźniej na miesiąc przed Radą Klasyfikacyjną. 



          O uzyskanej przez ucznia ocenie niedostatecznej na koniec semestru lub roku  

szkolnego uczniowie  zostaną  poinformowani na tydzień przed Radą Klasyfikacyjną. 

 

Tabela z przelicznikiem średniej ocen cząstkowych na oceny roczne/śródroczne 

 

Ocena roczna/śródroczna Średnia ocen cząstkowych  

Celujący Po wyżej 5,01 

Bardzo dobry 4,61-5,00 

Dobry 3,61-4,60 

Dostateczny 2,61-3,60 

Dopuszczający 1,81-2,60 

Niedostateczny 1,80 i niżej 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klas III i IV 

realizowany  na podstawie programu nauczania  

DKOS-87/02 
 

 

W wyniku kształcenia uczeń powinien; 

1. Dbać o higienę i zdrowie. 

2. Samoegzekwować nawyk prawidłowej postawy. 

3. Samodoskonalić sprawność i kondycje fizyczną. 

4. Samodzielnie organizować wypoczynek w czasie wolnym. 

5. Rozumieć potrzebę i konieczność czynnego uczestnictwa w różnych formach aktywności 

ruchowej w życiu codziennym. 

6. Dbać o wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu. 

7. Przeciwdziałać powstawaniu wad postawy i ich korekcja. 

8. Kompensować ujemne skutki obciążenia pracą szkolną i nieodpowiednim trybem życia.  

9. Integracja środowiska uczniowskiego.  

 

 

 

 

 

 


