
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WOJSKA POLSKIEGO 

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 

 

 

Przedmiotowe Ocenianie jest zgodne z : 

 

1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DZ.U. z dnia 26 lutego 2019 r. poz. 373). 

 

2. Statutem Liceum Ogólnokształcącego 

 

3 Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną. 

 

 

 

 

Zgodnie z ogólnoszkolnym systemem oceniania oraz przyjętym do realizacji przedmiotowym systemem oceniania – na zajęciach    

       obligatoryjnych z wychowania fizycznego uczeń otrzymuje oceny dominujące i wspomagające. 

   1. Oceny dominujące uczeń otrzymuje za uczestnictwo i zaangażowanie w zajęciach. 

   2. Oceny wspomagające uczeń otrzymuje za osiąganą progresję (ewentualnie regres) wyników sportowych lub umiejętności 

       ruchowych oraz za wyniki współzawodnictwa w grupie. 

       Oceny cząstkowe mogą mieć „+” i „-„ 

  

 



 

 

Ad.1 Oceny dominujące uczeń otrzymuje za zaangażowanie, uczestnictwo i przygotowanie do zajęć wychowania fizycznego dwa razy   

        w ciągu półrocza: 

       - w przypadku uczestnictwa w zajęciach w ilości mniejszej niż 50% zajęć      -  niedostateczny 

       - za uczestnictwo w zajęciach w ilości 51% - 60%                        -  dopuszczający 

       - za uczestnictwo w zajęciach w ilości 61% - 70%              -  dostateczny 

       - za uczestnictwo w zajęciach w ilości 71% - 80%              -  dobry 

       - za uczestnictwo w zajęciach w ilości 81% - 90%              -  bardzo dobry 

       - za uczestnictwo w zajęciach w ilości 91% - 100%             -  celujący 

 

Ad.2 Oceny wspomagające uczeń otrzymuje za osiągnięty wynik sportowy we współzawodnictwie wewnątrz grupy ćwiczebnej według      

         schematu: 

       -  ocenę cel za wybitne osiągnięcie (np. poprawienie rekordu szkoły w ocenianej dyscyplinie) 

       -  ocenę bdb za miejsce I - III we współzawodnictwie grupowym 

       -  ocenę db za miejsce IV - VI we współzawodnictwie grupowym 

       -  ocenę dst za miejsce VII - X we współzawodnictwie grupowym 

       -  ocenę dop za pozostałe miejsca pod warunkiem ukończenia ćwiczenia, 

       -  ocenę ndst za odmowę wykonania ćwiczenia lub za wyniki / umiejętności sportowe ustalone wcześniej z klasą / grupą 

          np. z tabel lekkoatletycznych (minimum czasowe, odległość), z testów sprawnościowych przewidzianych dla danej grupy wiekowej. 

 

Uczniowie biorący systematyczny udział w zajęciach dodatkowych i reprezentujący szkołę w zawodach sportowych oraz posiadają 

udokumentowane starty w innych zawodach sportowych mogą podwyższyć ocenę na koniec I i II półrocza. 

 



Ocenianie powinno być: 

● rzetelne – oparte na godnych zaufania, stałych wynikach, 

● trafne – dostarczające informacje w ściśle określonym zakresie, 

● jasne i zrozumiałe – oparte na czytelnych kryteriach przedstawionych uczniom i rodzicom, 

● obiektywne i zindywidualizowane – te same kryteria dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem indywidualnych 
predyspozycji i możliwości, 

● jawne – rodzice i uczniowie mają prawo do bieżącej informacji o uzyskanych ocenach i do ich uzasadnienia. 

 

           Ocena jest wypadkową czterech składowych: 
 

● chęci - to znaczy wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z zadań, 

● postępu – czyli poziomu osiągniętych zmian w stosunku do diagnozy początkowej, 

● postawy – czyli stosunku do partnera, przeciwnika, zaangażowania w przebieg zajęć i stosunku do własnej aktywności, 

● rezultatu – czyli informacji o osiągniętych wynikach, dokładności wykonania zadania, poziomu zdobytej wiedzy. 

         

           Metody i sposoby oceny 

           

● Obserwacja ucznia podczas lekcji. 

● Ocenianie kształtujące. 

● Premiowanie aktywności. 

● Rozmowy i dyskusje w obszarze kontroli wiadomości. 

● Wpisy do dziennika: „+” i „ – ” . Nauczyciel może nagradzać ucznia za aktywną postawę na lekcji plusami. Trzy odnotowane 

plusy stają się oceną bardzo dobrą. Nauczyciel może upomnieć ucznia minusem za negatywny stosunek do ćwiczeń na 

danej lekcji, złe zachowanie, brak poszanowania sprzętu. Trzy odnotowane minusy stają się oceną niedostateczną. 

● Zadania kontrolno - oceniające dla poszczególnych poziomów nauczania, pozwalające określić stopień opanowania 

umiejętności ruchowych. 

● Samoocena ucznia. 



 

 

           Przygotowanie do zajęć 

 

1. Każdego ucznia obowiązuje czysty strój sportowy -  koszulka, spodenki i obuwie sportowe zmienione z białą lub kauczukową 

podeszwą. 

2.  W sezonie jesienno - zimowym i wiosennym bluza/kurtka, dres oraz nakrycie głowy i rękawiczki - strój dostosowany do 

warunków pogodowych i temperatury. 

3. Uczniowie przygotowani do zajęć nie mogą posiadać dłuższych paznokci niż 0,3 centymetra poza opuszki palców. Ćwiczący 

nie powinni też posiadać żadnych ozdób typu kolczyki na uszach, w nosie, w ustach i innych okolicach twarzy, jak również 

pierścionków, korali, wisiorków, bransoletek i zegarków. To wszystko podyktowane jest dbałością o bezpieczeństwo, zdrowie 

własne i współćwiczących.  

4. Osoby nie stosujące się do wyżej wymienionych wymogów będą niedopuszczane do ćwiczeń na lekcji. 

5. Na zajęciach obowiązuje całkowity zakaz posiadania, wyjmowania i używania telefonów komórkowych oraz sprzętów 

multimedialnych bez zgody nauczyciela. 

6. Uczeń zwolniony z ćwiczeń przebywa w świetlicy szkolnej, której nie może opuszczać w czasie lekcji. 

 

          Zwolnienia z ćwiczeń 

 

1. Uczniowie posiadający przeciwwskazania zdrowotne lub ograniczone możliwości uczestnictwa w zajęciach mają obowiązek w 

pierwszym miesiącu nauki (do końca września) dostarczyć do sekretariatu i nauczyciela wychowania fizycznego zwolnienie od 

lekarza specjalisty zarówno z poszczególnych ćwiczeń jak i okresowe.  

2. Zwolnienie lekarskie otrzymane w trakcie roku szkolnego dostarczamy niezwłocznie po jego otrzymaniu. Zwolnienia ucznia z 

wychowania fizycznego powyżej jednego tygodnia powinny być wystawiane przez lekarza 

3. Zwolnienie z poszczególnych, pojedynczych lekcji wychowania fizycznego powinno być napisane i przesłane przez 

rodzica/opiekuna prawnego poprzez dziennik elektroniczny przed lekcją. 

4. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego jest obecny na lekcji , a w szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są 

pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnej prośby 

rodziców złożonej w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły. 



 

 
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY CZĄSTKOWE 

 

Wymagania na ocenę cząstkową 

Celującą Bardzo dobrą Dobrą Dostateczną Dopuszczającą Niedostateczną 

Uczeń spełnia wymagania 

na ocenę bardzo dobrą i 

wybiega swoimi 

umiejętnościami daleko 

poza te wymagania (np. 

reprezentuje szkołę w tej 

dyscyplinie sportu z 

sukcesami na etapie finału 

rejonowego lub 

wojewódzkiego). 

Uczeń wykonuje 

ćwiczenia starannie 

i bez błędów, 

prawidłowo stosuje 

nabyte 

umiejętności. 

Uczeń wykonuje 

ćwiczenia 

poprawnie, ale 

zdarzają mu się 

sporadycznie błędy 

wykonania, wyciąga 

wnioski z tego co 

robi. 

Uczeń wykonuje 

ćwiczenia, ale 

popełnia częste 

błędy wykonania i 

nie wyciąga 

wniosków z tego co 

robi. 

Uczeń próbuje 

wykonać ćwiczenie, 

ale z różnych 

względów nie 

potrafi go wykonać 

lub wykonuje je 

częściowo. 

Uczeń nie 

podejmuje prób 

wykonania 

ćwiczenia lub 

odmawia jego 

wykonania. 

 

 

Pozorna „łatwość” otrzymania najwyższych ocen ma na celu zdopingowanie uczniów do jak najczęstszego uczestnictwa w 

zajęciach i zapobiegania pladze zwolnień lekarskich i od rodziców. 

Ten sposób oceniania za zaangażowanie w zajęciach jest stosowany dwa razy w każdym półroczu.              

Oceny wspomagające są wystawiane za umiejętności w grach zespołowych i gimnastyce oraz za wyniki w konkurencjach 

lekkoatletycznych i testach sprawnościowych. 



Ponadto nauczyciele uczący w klasie/grupie mają możliwość premiowania (karania) uczniów podwyższeniem lub obniżeniem oceny 

śródrocznej /rocznej o ustaloną wcześniej wartość  za wykazywanie się stosowaniem w praktyce treści edukacji prozdrowotnej. 


