
ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIECZU 

 
§1 

Przedmiotowy system oceniania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i 
postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstaw programowych ze szczególnym uwzględnieniem 
umiejętności przyjętych jako priorytetowe. 

 
Ocenianie ma na celu: 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 
zakresie. 

2. Pomóc uczniowi w samodzielnym rozwoju. 
3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku i samodoskonalenia się. 
4. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o 

postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 
5. Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie organizacji i 

metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
 

Ocena semestralna i całoroczna z wychowania fizycznego jest wypadkową ocen za wysiłek 
wkładany przez ucznia i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć a 
także poziomu i postępu wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej i 
realizowanego w szkole programu nauczania. 

 
§2. Formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkołach 

ponadgimnazjalnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
1.09.2011r w sprawie zajęć wychowania fizycznego. 

 
1. Uczeń liceum uczestniczy w trzech godzinach zajęć wychowania fizycznego w 

tygodniu, w tym:  
1a) 2 godziny to zajęcia realizowane na sali gimnastycznej, hali sportowej  
1b) 1 godzina to zajęcia wybrane przez ucznia, zgodnie z nowym rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sportu i Turystyki z dnia 
01.09.2011r.  
 

2. Zajęcia, o których mowa w pkt. 1b) uczeń może realizować na basenie, lodowisku 
mogą to być zajęcia taneczne, badminton, tenis stołowy piłka siatkowa, piłka 
koszykowa, piłka ręczna, piłka nożna, gimnastyka w zależności od zainteresowań i 
możliwości ucznia. O swoim wyborze uczeń informuje nauczyciela wychowania 
fizycznego w ciągu pierwszego tygodnia nauki w roku szkolnym. 

 
3. Zwolnienia sportowe- uczeń, trenujący w sposób zorganizowany wybraną dyscyplinę 

sportu poza szkołą, może być zwolniony przez Dyrektora z  części zajęć na podstawie 
udokumentowanego wniosku ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów). 
Trener/instruktor wystawia opinię o zaangażowaniu ucznia oraz jego wynikach 
sportowych. Opinię tę uczeń przekazuje nauczycielowi wychowania fizycznego nie 
później niż na dwa tygodnie przed ustaleniem ocen klasyfikacyjnych (śródrocznej i 
rocznej). Nauczyciel wychowania fizycznego, wystawiając ocenę klasyfikacyjną, jest 
zobowiązany wziąć pod uwagę informacje, zawarte w tej opinii.  



 
 

§3. Ocenianie bieżące na lekcjach wychowania fizycznego w liceum 
 
1. Uczeń liceum otrzymuje oceny bieżące (tzw. cząstkowe) z zajęć wychowania fizycznego za: 

1a) wyniki testów i sprawdzianów – w skali 1 – 6, 
1b) aktywność na zajęciach – w skali 1 – 5, 
1c) dodatkową aktywność fizyczną – w skali 4 – 6. 

2. Częstotliwość testów, o których mowa w pkt 1a) powinna zapewnić możliwość zmierzenia 
progresu ucznia w jego sprawności fizycznej. Z tego powodu powinien odbyć się 
przynajmniej jeden test w każdym semestrze nauki. 

3. Testy, o których mowa w pkt 1a) ocenia się wg poniższych kryteriów: 

 ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który osiągnął wybitny postęp na tle wyników 
innych uczniów 

 ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który osiągnął znaczny postęp  

 ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który osiągnął zauważalny postęp 

 ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który utrzymał poprzedni wynik 

 ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który uzyskał nieznacznie słabszy wynik 

 ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który uzyskał widocznie słabszy wynik. 
4. Aktywność na zajęciach, o której mowa w pkt 1b) ocenia się wg poniższych kryteriów: 

 ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń aktywnie ćwiczący na zajęciach 

 ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń ćwiczący na zajęciach, 

 ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń ćwiczący na zajęciach bez widocznego 
zaangażowania, 

 ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń ćwiczący na zajęciach bez widocznego 
zaangażowania,  

 ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń nie ćwiczący na zajęciach. 
5. Nauczyciel ocenia aktywność ucznia na podstawie frekwencji na zajęciach oraz obserwacji 

zaangażowania w wykonywanie ćwiczeń. 
Frekwencja (systematyczność)- główną jej funkcją jest wdrażanie ucznia do 
systematycznego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego w aspekcie 
wychowawczym i zdrowotnym. Ocenie podlega przygotowanie się do zajęć oraz ilość godzin 
aktywnego uczestnictwa ucznia na zajęciach wychowania fizycznego. 
 
Ocena semestralna za frekwencję 

 celująca (6)- opuszczonych maks. 5% wszystkich lekcji, 

 bardzo dobra (5)- opuszczonych maks. 10% wszystkich lekcji, 

 dobra (4)- opuszczonych maks. 20% wszystkich lekcji, 

 dostateczna (3)- opuszczonych maks. 30% wszystkich lekcji, 

 dopuszczająca (2)- opuszczonych maks. 40% wszystkich lekcji, 

 niedostateczna (1)- opuszczonych powyżej 50% wszystkich lekcji. 
 

6. Nauczyciel jest zobowiązany w każdym semestrze nauki ocenić aktywność ucznia  

 co najmniej 2 razy każdym semestrze, w przypadku zajęć na sali gimnastycznej 

 co najmniej 1 raz w każdym semestrze, w przypadku zajęć na basenie lub lodowisku 
itd.  
 

Aktywność- (zaangażowanie)- jej funkcją jest wdrażanie do podejmowania maksymalnego 
wysiłku, inicjatywy i samodzielności, samokontroli i samooceny. Ocenie podlega 



indywidualny wkład aktywności fizycznej ucznia- wysiłek włożony w wykonanie zadania 
ruchowego oraz umiejętność współdziałania z partnerem i współpracy w zespole. Uczniowie 
są oceniani plusami, bądź minusami oraz ocenami cząstkowymi. 

 plusy: 
- wykonywanie ćwiczeń i zadań w sposób zbliżony do swoich maksymalnych 
 możliwości, 
- inwencja twórcza 
- aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji 
- duży zasób wiedzy i umiejętności 
- zdyscyplinowanie 
- udział w rozgrywkach wewnątrzszkolnych 
- przestrzeganie higieny 

 minusy: 
- przy niechętnym bądź negatywnym stosunku do uczestnictwa w zajęciach 
- brak zdyscyplinowania 

7. Ocenę celującą (6) za dodatkową aktywność fizyczną, o której mowa w pkt 1c) otrzymuje 
uczeń, który: 

 został powołany do kadry narodowej,  

 uzyskał licencję sportową np. stopień demonstratora PZN, kartę pływacką, 
uprawnienia ratownika, trenerskie, klasę sportową itp. 

 zajął I miejsce w oficjalnych mistrzostwach szkoły w wybranej dyscyplinie sportowej 
(narty, snowboard, pływanie, tenis ziemny)  

 zajął miejsce I – V w zawodach sportowych o randze miejskiej  

 zajął miejsce I – X w zawodach sportowych o randze wojewódzkiej 

 zajął miejsce I – XX w zawodach sportowych o randze ogólnopolskiej 

 odniósł inny udokumentowany sukces sportowy znaczącej rangi. 
8. Ocenę bardzo dobrą (5) za dodatkową aktywność fizyczną, o której mowa w pkt 1c) 

otrzymuje uczeń, który: 

 bierze udział w oficjalnych zawodach szkolnych w wybranej dyscyplinie sportowej  

 bierze aktywny udział w organizowanych w szkole imprezach sportowych znacznej 
rangi 

 reprezentuje szkołę w zawodach rangi wojewódzkiej lub ogólnopolskiej. 
9. Ocenę dobrą (4) za dodatkową aktywność fizyczną, otrzymuje uczeń, który reprezentuje 

szkołę w zawodach rangi niższej. 
10. Kryteria otrzymywania ocen, wymienione w punktach 7, 8 i 9 dotyczą również 

udokumentowanych osiągnięć uczniów, którzy trenują wybraną dyscyplinę sportu poza 
szkołą.  

11. Oceny za dodatkową aktywność fizyczną wstawiane są do dziennika w uzgodnieniu z 
uczniem bezpośrednio po zaistnieniu okoliczności upoważniającej nauczyciela do 
wystawienia takiej oceny.  

 
§4 Ustalanie ocen klasyfikacyjnych  

 
1. Ustalenie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się raz w roku, w terminie ustalonym 

przez Dyrektora szkoły i polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w I semestrze. 
2. Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej, odbywa się  w czerwcu i polega na podsumowaniu 

osiągnięć ucznia w całym roku szkolnym. 
3. Klasyfikacyjne oceny z wychowania fizycznego ustalają wspólnie nauczyciele, prowadzący z 

uczniami wszystkie rodzaje zajęć, biorąc pod uwagę otrzymane przez ucznia oceny bieżące.   



4. Uczeń, który opuścił ponad 50% liczby zajęć wychowania fizycznego w semestrze, jest z tego 
przedmiotu nieklasyfikowany. 
 

 
 

§5 Zasady zwalniania  
 
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza 
oraz na czas określony w tej opinii.  

2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego roku szkolnego. Całkowite i częściowe 
zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego możliwe jest na podstawie zwolnienia 
wystawionego przez lekarza. Krótkoterminowe zwolnienie (do 2 tygodni), może być 
wystawione przez rodziców ( prawnych opiekunów).  

3. Opinię, o której mowa pkt 1 uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek 
dostarczyć do nauczyciela wychowania fizycznego lub wychowawcy klasy niezwłocznie po 
jej uzyskaniu, nie później jednak, niż w ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia semestru nauki. 

4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w czasie całego roku 
szkolnego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
słowo „zwolniony”. 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w czasie II semestru roku 
szkolnego, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się słowo „zwolniony”. 

§6 Ustalenia końcowe 
 

1. Nauczyciele wychowania fizycznego notują na bieżąco tematy lekcji, frekwencję uczniów i 
uzyskiwane oceny w dzienniku elektronicznym na zasadach ogólnych przyjętych w szkole.  

2. Nieobecność uczniów na zajęciach wychowania fizycznego usprawiedliwiają wychowawcy 
klas.  

3. Wychowawca klasy niezwłocznie podejmuje stosowne działania w stosunku do ucznia, który 
unika zajęć wychowania fizycznego lub notorycznie zaniedbuje przynoszenie 
usprawiedliwień.  

4. Liczba nieusprawiedliwionych godzin zajęć wychowania fizycznego wpływa na ocenę 
zachowania ucznia zgodnie z zasadami przyjętymi w szkole. 

 
 
 


