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 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 

w Bytomiu 
PRZEDMIOTOWE 

OCENIANIE 
 

Wychowanie fizyczne 
  

I. Zasady Przedmiotowego Oceniania 

Wstęp: 

Przedmiot jakim jest Wychowanie fizyczne nie należy do łatwych pod względem oceniania. Wydaje się, że uczniowie sprawniejsi i posiadający lepszą motorykę od 

pozostałych oczekują od nauczyciela lepszych ocen semestralnych, ale często nie są oni wzorami do naśladowania, a ich postawa odbiega od stosowanych norm. Dlatego 

każdy nauczyciel powinien dążyć do opracowania całego spektrum kryteriów, norm i wartości aby w konsekwencji oceny śródrocznej i rocznej nie były odzwierciedleniem 

jego subiektywnego odczucia, ale obiektywną oceną wyłonioną z tych kryteriów. Ocena taka jest wtedy czytelna dla wszystkich uczniów, sprawiedliwsza, uczniowie wiedzą 

jakimi zasadami kieruje się nauczyciel i jakie wymogi mają spełnić, aby otrzymać daną ocenę. 

     

 Metody i narzędzia wykorzystywane do oceniania ucznia 
 

1. Poziom zdolności koordynacyjno - kondycyjnych, których wyznacznikiem jest poziom i postęp w rozwoju: siły, szybkości, wytrzymałości, mocy, zwinności i 

zręczności. Narzędziem służącym sprawdzeniu poziomu zdolności są testy opracowane przez nauczycieli wychowania fizycznego 

2. Poziom umiejętności ruchowych - przyswojenie właściwej techniki ruchu oraz dodatkowo taktyki w grach. Wyznacznikiem jest stopień i postęp opanowania 

czynności ruchowych zaobserwowanych podczas gry, zadań kontro -oceniających, testów umiejętności ruchowych, sprawdzianów okresowych i końcowych. 

3. Umiejętności organizacyjne charakteryzujące się stopniem opanowania, umiejętności współorganizowania i organizowania zajęć rekreacyjnych, 

sportowych, zabaw w grupach rówieśników. 

4. Wiadomości z zakresu wychowania fizycznego, objawiającymi się znajomością określonej tematyki o rozwoju fizycznym, rozwoju sprawności fizycznej, 

technice i taktyce, higienie, hartowaniu, zasadach bezpieczeństwa, regulaminach i przepisach, zasadach czystej gry, zasadach sportowego kibicowania.  

 Formą oceny są rozmowy, dyskusje, testy, referaty. 

5. Zachowanie i postawa objawiająca się aktywnością na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, stosunkiem do przedmiotu i frekwencją na 

zajęciach wychowania fizycznego, dbałością o zdrowie, unikaniem nałogów, przestrzeganiem regulaminów i obowiązków uczniowskich, życzliwym 

stosunkiem do innych. 
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Ocena śródroczna i roczna z Wychowania fizycznego jest wypadkową następujących składników: 

 

1. Oceny sprawdzianów umiejętności i motoryczności.  

 Wymagania edukacyjne ocenia się na podstawie opracowanych przez   nauczycieli WF szczegółowych kryteriów oceny, 

 

2. Postawa ucznia podczas zajęć przejawia się w: 

- chęci i zaangażowaniu się ucznia w lekcję, 

- postawie wobec kolegów – pomoc, życzliwość, nieużywanie wulgaryzmów, 

- postawie wobec nauczyciela np. pomoc w prowadzeniu części lekcji, pomoc w organizacji przyborów i przyrządów itp., 

- zachęcaniu innych do aktywności ruchowej 

- zainteresowaniu lekcją 

- stosowaniu zasad higieny osobistej, 

- pomaganiu słabszym uczniom, 

- inwencji ucznia podczas lekcji, 

- zainteresowaniu się wybraną dyscypliną sportu, 

- szanowaniu sprzętu sportowego, 

- odpowiedniemu zachowanie 

 

Na podstawie powyższych kryteriów nauczyciel dokonuje oceny postaw podczas zajęć wychowania fizycznego. 

 

3. Aktywność ucznia: 

- Na przestrzeni każdego semestru uczeń ćwiczący ma możliwość otrzymania dodatkowej oceny: 

98% - 100% aktywnej obecności podczas zajęć wychowania fizycznego – ocena: celujący 

85% - 97% aktywnej obecności podczas zajęć wychowania fizycznego – ocena: bardzo dobry 

- Nauczyciel może również nagradzać uczniów poprzez stawianie plusów, za co uczniowie mają możliwość uzyskania dodatkowej oceny. 

Suma uzyskanych plusów w semestralnym rozrachunku to: 

trzy plusy: bardzo dobry, 

pięć plusów: celujący. 
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4. Wiadomości: 

 Podczas zajęć wychowania fizycznego nauczyciel może dokonać cząstkowej oceny uczniów z zakresu wiedzy.  
 

 Wiadomości obejmować mogą:  

- sposoby podnoszenia sprawności, znajomość dyscyplin sportowych, 

- zasad hartowania, bezpieczeństwa, odpoczynku i higieny, 

- zasad sędziowania, przepisów sportowych, organizacji zawodów,   

- zasad udzielania pierwszej pomocy, kulturalnego kibicowania. 

- zasad prawidłowego żywienia, wpływu wysiłku na organizm, używek, 
 

5. Ocena gotowości do zajęć i posiadania stroju sportowego: 

- Uczeń może raz w semestrze samodzielnie zgłosić nieprzygotowanie do zajęć W-F bez podawania przyczyny i nieuczestniczenia w nich. Samowolna odmowa 

wykonywania ćwiczeń bez jakiegokolwiek wyjaśnienia skutkuje oceną niedostateczną.  

- Uczeń, który ze względu na stan zdrowia nie może w pełni brać udziału w zajęciach wychowania fizycznego, zobowiązany jest do przedstawienia odpowiedniego 

zaświadczenia lekarskiego nauczycielowi prowadzącemu. 

- Zwolnienia z zajęć lub ćwiczeń wychowania fizycznego regulują procedury obowiązujące w szkole. Uczniowie nie posiadający decyzji zwolnienia są zobowiązani do 

uczestnictwa w zajęciach. 

 

6. Warunki i zasady oceny i klasyfikacji ucznia: 

- Warunkiem uzyskania klasyfikacji z przedmiotu wychowania fizycznego uczeń musi spełnić wszystkie wymienione poniżej kryteria: 

1. Posiadać minimum 3 oceny ze sprawdzianów, lecz również pod uwagę brane są oceny innych kryteriów.  

2. Uczeń zobowiązany jest w trybie ustalonym przez nauczyciela do zaliczenia treści programowych objętych nauczaniem z zakresu umiejętności i wiedzy. 

3. Posiadać minimum 50% czynnej aktywności na zajęciach. 

- Okresowe zwolnienia lekarskie z zajęć W-F na podstawie zwolnienia i decyzji Dyrektora Szkoły nie wlicza się do aktywnej frekwencji, w klasyfikowaniu ucznia. 

- Aby móc ubiegać się o uzupełnienie i zaliczenie zaległego sprawdzianu trzeba uzupełnić treści programowe wskazane przez nauczyciela oraz posiadać minimum 50% 

czynnej aktywności na zajęciach.  

- Ocena ze sprawdzianu może być podwyższona, jeżeli nauczyciel uzna, że w znacznym stopniu przyczyniły się do tego wszelkiego rodzaju ograniczenia 

ucznia, np: niedowaga, nadwaga, problemy ogólnej koordynacji ruchowej.W przypadku oceny niedostatecznej lub nieklasyfikowania na I półrocze uczeń ma 

obowiązek wykazania się opanowaniem wiadomości i umiejętności z zakresu treści programowej I półrocza do 31 marca danego roku szkolnego. Wszystkie terminy i 

formy uczeń uzgadnia z nauczycielem. Istnieje możliwość przedłużenia terminu nadrobienia zaległości z I semestru za zgodą nauczyciela danego przedmiotu. 
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W wypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, przewlekle chorych lub objętych 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole stosuje się indywidualizację oceniania zgodnie z załącznikiem nr 2 - Dostosowanie przedmiotowego oceniania do 

indywidualnych możliwości ucznia.  

 

II. Wymagania na poszczególne oceny 

 

Celujący (6) - Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

- sprawdziany zalicza na ocenę celującą - wg załącznika nr 1 - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

- wykazuje wzorową postawę i wobec kolegów i nauczyciela, 

- zawsze posiada strój sportowy 

- przejawia bardzo dużą aktywność podczas zajęć np. potrafi samodzielnie   zorganizować i przeprowadzić część lekcji, pomaga nauczycielowi organizacji imprez sportowych 

- nie opuszcza lekcji w-f i nie spóźnia się 

- przejawia duże zainteresowania sportem i wiadomości z zakresu sportu, 

 

Bardzo dobry (5) - Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

- sprawdziany zalicza na ocenę bardzo dobrą - wg załącznika nr 1 - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

- wykazuje dobrą postawę i wobec kolegów i nauczyciela, 

- zawsze posiada strój sportowy  

- przejawia bardzo dużą aktywność podczas zajęć, 

- nie opuszcza lekcji w-f i nie spóźnia się 

- przejawia duże zainteresowania sportem i wiadomości z zakresu sportu, 

- uczestniczy w rozgrywkach klasowych, 

 

Dobry (4) - Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

- sprawdziany zalicza na ocenę dobrą - wg załącznika nr 1 - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

- wykazuje dobrą postawę wobec kolegów i nauczyciela, 

- posiada strój sportowy  

- przejawia aktywność podczas zajęć, 

- nie opuszcza lekcji w-f, 
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- przejawia zainteresowania sportem i wiadomości z zakresu sportu, 

- uczestniczy w rozgrywkach klasowych, 

 

Dostateczny (3) - Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- sprawdziany zalicza na ocenę dostateczną - wg załącznika nr 1 - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

- jego postawa na lekcji nie budzi zastrzeżeń, 

- jest mało aktywny podczas lekcji, 

- czasami uczestniczy w rozgrywkach klasowych, 

- nie uczestniczy w zajęciach sportowych, w rozgrywkach klasowych, 

- przejawia małe zainteresowania sportem i wiadomości z zakresu sportu, 

- czasami opuszcza lekcji w-f, 

 

Dopuszczający (2) - Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

- ze sprawdzianów z umiejętności i motoryczności otrzymał ocenę dopuszczający - wg załącznika nr 1 - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

- przejawia złą postawę podczas zajęć, 

- nie przejawia aktywności podczas zajęć, 

- świadomie opuszcza i spóźnia się na lekcje w-f, 

- nie przejawia zainteresowania i wiadomości z zakresu sportu, 

- nie uczestniczy w zajęciach sportowych, w rozgrywkach klasowych, 

 

 

 

Podsumowując powyższe sposoby oceniania zakłada się, że ocena śródroczna i roczna z wychowania fizycznego może być wypadkową pięciu elementów:  

(oceny sprawdzianów umiejętności i motoryczności, postaw ucznia podczas zajęć, posiadanych wiadomości, aktywności ucznia oraz gotowości do zajęć) 

Ocena roczna jest wypadkową wszystkich ocen zdobytych w roku szkolnym.  
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II.  Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

Wymagania na poszczególne oceny zawarte są w załączniku nr 1 dla poszczególnych poziomów klas. 

 

III. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły: 

- Nauczyciel wychowania fizycznego może wystawić ocenę w zakresie umiejętności, wiadomości i aktywności na podstawie materiałów przesłanych 

przez ucznia tj. testu wiedzy, prezentacji multimedialnych, pracy pisemnej, zdjęć i filmów (po uzgodnieniu z uczniem lub opiekunem prawnym) 

przedstawiającego wykonanie zaliczanego ćwiczenia itp.  

- Do powyższych form oceny, w momencie wysłania uczniowi określonego zadania, nauczyciel określi jego warunki oraz kryteria dla poszczególnego 

zaliczenia.   

 Realizację metod i zadań związanych z zorganizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa załącznik nr 3 
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