
Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania 

Fizycznego 

 
1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, nauczyciele biorą pod uwagę w 

szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału ucznia w zajęciach 

oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej. 

2. Od 1 września 2015 r. uczeń nie będzie mógł być całkowicie zwolniony z zajęć 

wychowania fizycznego, ale tylko z wykonywania określonych ćwiczeń. Lekarz ma 

zadanie wskazać, jakich ćwiczeń dziecko nie może wykonywać oraz przez jaki okres 

czasu.  

3. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni specjalistycznej 

obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

4. W szczególnym przypadku szkoła może zwolnić ucznia z zajęć wychowania 

fizycznego tylko na podstawie uzasadnionej opinii lekarza. 

5. Ocena z wychowania fizycznego wystawiana jest dwa razy w ciągu roku szkolnego: 

             na koniec pierwszego semestru oraz na koniec roku szkolnego. 

6. Ocenę na pierwszy semestr i końcoworoczną ustala się w stopniach                     

według następującej skali: 

Niedostateczny  (1) 

Dopuszczający  (2) 

                                                             Dostateczny  (3) 

                                                             Dobry  (4) 

                                                             Bardzo dobry (5) 

                                                             Celujący (6) 

7. Ocena punktowa polega na gromadzeniu przez ucznia punktów, a następnie na koniec 

semestru i koniec roku szkolnego przeliczenie całego dorobku i przełożenie na 6-cio 

stopniową skalę oceny szkolnej.  

8. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania 

zgodnego z nową podstawą programową. Rodzice lub opiekunowie prawni powinni 

zapoznać się z PSO, który znajduje się na stronie internetowej szkoły. 

9. Uczeń, może być nieklasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającą połowę 

czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

10. Uczeń nieklasyfikowany z powodu, nieusprawiedliwionej nieobecności 

przekraczającej 50% może zdawać egzamin klasyfikacyjny zgodnie z założeniami 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

       11.Uczeń może przed zajęciami zgłosić dwa razy w ciągu semestru nieprzygotowanie do 

lekcji bez konsekwencji otrzymania punktów ujemnych. 

Zgłoszenie po raz trzeci i każdy kolejny raz nieprzygotowania skutkuje otrzymaniem 

trzech punktów ujemnych. 

 

 



12. Dziewczęta z powodu niedyspozycji mogą nie uczestniczyć w zajęciach raz w 

miesiącu na podstawie pisemnego usprawiedliwienia. 

13. W przypadku zwolnienia dziecka z lekcji wychowania fizycznego/sportów, uczeń 

powinien dostarczyć nauczycielowi podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna 

pisemne zwolnienie, zawierające informację o godzinie wyjścia dziecka ze 

szkoły. W przeciwnym wypadku uczeń bezwzględnie zostaje na zajęciach.  

14. Uczeń reprezentujący szkołę w zawodach sportowych może mieć podwyższona 

ocenę o jeden stopień. 

15. Po otrzymaniu punktacji niezadowalającej ze sprawdzianu uczeń ma możliwość 

poprawy w ciągu  trzech tygodni od daty wykonania sprawdzianu. 

16. Osoba, która nie mogła wykonać sprawdzianu (w przypadku nieobecności, 

choroby itp.) musi zaliczyć go w ciągu trzech tygodni. Przekroczenie terminu 

(nieusprawiedliwione) równoznaczne jest z otrzymaniem 0 pkt z danego 

sprawdzianu. 

17. Okres zaliczenia może być również wyznaczony indywidualnie (np. ze względu 

na dłuższą nieobecność na lekcji spowodowaną chorobą lub kontuzją) nie później 

jednak niż do końca semestru. 

18. Uczeń może poprawiać ten sam sprawdzian tylko jeden raz. 

19. W przypadku ciągłej usprawiedliwionej nieobecności w szkole ( trwającej miesiąc 

i dłużej) możliwe jest odstępstwo od niniejszego regulaminu. 

20. Tryb i warunki otrzymania oceny wyższej o jeden stopień niż przewidywana. 

W terminie określonym w WSO przed radą klasyfikacyjną uczeń otrzymuje 

informacje o proponowanej ocenie na semestr i o sposobie uzyskania oceny 

wyższej o jeden stopień niż przewidywana. 

21. Aby uczeń mógł poprawić proponowana ocenę o jeden stopień musi spełnić 

następujące warunki: 

 wszystkie nieobecności na lekcji wychowania fizycznego muszą być na 

bieżąco pisemnie  usprawiedliwione, 

 w semestrze nieprzygotowania do lekcji wychowania fizycznego nie mogą 

przekroczyć dwóch dopuszczalnych, 

 uczeń musi mieć zaliczone wszystkie sprawdziany umiejętności i testy 

sprawności, które odbyły się w danym semestrze. 

Po spełnieniu ww. warunków uczeń przystępuje ponownie do wszystkich 

sprawdzianów umiejętności i sprawności oraz wiedzy z materiału, który został 

zrealizowany w danym semestrze.  

Warunkiem uzyskania oceny wyższej o jeden stopień niż proponowana jest 

uzyskanie ze sprawdzianów średniej liczby punktów odpowiadającej ocenie o 

jaką wnioskuje uczeń. 

22. Uzyskanie liczby punktów wyszczególnionych w kryteriach oceniania z 

wychowania fizycznego i zajęć sportowych (tzw. sport) jest podstawa do wystawienia 

oceny semestralnej i końcoworocznej.  

 

Aby otrzymać ocenę: 

 celującą (6) – musi uzyskać liczbę punktów 190 (95 na I semestr) 

 bardzo dobra (5) – musi uzyskać liczbę punktów 150 (75 na I semestr) 

 dobra (4) – musi uzyskać liczbę punktów 130 (65 na I semestr) 

 dostateczna (3) – musi uzyskać liczbę punktów 110 (55 na I semestr) 

 dopuszczająca (2) – musi uzyskać liczbę punktów 90 (45 na I semestr) 

 niedostateczna (1) – musi uzyskać liczbę punktów poniżej 90 (45 na I semestr) 

 



 

 

 

 

SZCZEGÓŁY: 

 

1. Ocena z wychowania fizycznego na koniec I semestru jest sumą punktów za: 

a) aktywność 

b) poziom umiejętności i sprawności (3 najwyżej punktowane sprawdziany w semestrze) 

c) wiadomości 

d.) aktywność na sportach (liczba punktów za aktywność) 

 

2. Ocena z wychowania fizycznego na koniec roku szkolnego jest sumą punktów za : 

a) aktywność  

b) poziom umiejętności i sprawności (3 najwyżej punktowane sprawdziany w semestrze) 

c) wiadomości  

d) aktywność na sportach (liczba punktów za aktywność) 

e) liczby punktów z I semestru  

 

Liczba punktów za aktywność: 

Punktacja: 

- aktywne uczestnictwo w lekcji (ćwiczenie + strój sportowy) 1 pkt. + 1 pkt. za szczególne       

zaangażowanie na lekcji 

- reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych (udział) 3 pkt. + 1 - 4 pkt. za uzyskany 

wynik 

 

Liczba punktów za poziom umiejętności i sprawności: 

 

   6 pkt - uczeń wykazuje się bardzo wysokim poziomem sprawności, bardzo wysokim 

stopniem opanowania poszczególnych elementów technicznych, które potrafi 

doskonale wykorzystać w praktycznym działaniu, 

 

 5 pkt - uczeń wykazuje się wysokim poziomem sprawności, wysokim stopniem 

opanowania poszczególnych elementów technicznych,  nabyte umiejętności potrafi 

wykorzystać w praktycznym działaniu, 

 

 4 pkt - uczeń wykazuje się średnim poziomem sprawności, średnim stopniem  

opanowania elementów technicznych, które tylko w części potrafi wykorzystać w 

praktycznym działaniu, 

 

 3 pkt - uczeń wykazuje się przeciętnym poziomem sprawności, przeciętnym stopniem 

opanowania  elementów technicznych, które w minimalnej części potrafi wykorzystać 

w praktycznym działaniu, 

 

 2 pkt - uczeń wykazuje się niskim  poziomem sprawności, niskim stopniem 

opanowania  elementów technicznych, których nie potrafi wykorzystać w 

praktycznym działaniu, 

 



 1 pkt - uczeń wykazuje się bardzo słabym poziomem sprawności, bardzo słabym 

stopniem opanowania  elementów technicznych, których nie potrafi wykorzystać w 

praktycznym działaniu. 

 

 

 

Liczba punktów z aktywności na sportach:  

- aktywne uczestnictwo w lekcji (ćwiczenie + strój sportowy) 2 pkt. + 1 pkt. za szczególnie 

wysokie zaangażowanie na zajęciach 

Punkty ujemne: 

 
 Niesportowe zachowanie: 1-3 pkt. 

 Niszczenie sprzętu: 1-3 pkt. 

 Spóźnienie na zajęcia: 0,5 pkt. 

 Ucieczka z lekcji (nieusprawiedliwione wyjście ze szkoły przed zajęciami 

sportowymi): 2 pkt. 

 Trzecie i kolejne nieusprawiedliwione nieprzygotowanie do lekcji: 3 pkt. 


