
Przedmiotowe Ocenianie 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

1. Formy sprawdzania umiejętności i wiedzy ucznia: 

1) wypowiedzi ustne (waga 6) 

a) odpowiedź ustna  

2) prace pisemne (waga 8) 

a) sprawdzian 

3) zadania domowe (w tym zadania dodatkowe) (waga 3) 

4) aktywność ucznia na zajęciach (w tym plusy i minusy) (waga 3) 

a) frekwencja na lekcjach wychowania fizycznego 

5) konkursy 

a) udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych (waga 3) 

b) wygrana w zawodach szkolnych i międzyszkolnych (waga 8) 

6) współpraca w grupie (waga 2) 

7) prace praktyczne (waga 7) 

a) postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przeznaczonych dla 

poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami 

i predyspozycjami 

b) osiągnięte wyniki w sportach, dokładność wykonywania zadania i poziom 

zdobytej wiedzy  

c) aktywność fizyczna 

8) prace średnio- i długoterminowe (waga 7) 

 

Poprawa ocen: 

- uczeń ma możliwość poprawienia każdej oceny niedostatecznej oraz dopuszczającej  

w terminie 2 tygodni od jej otrzymania; 

- oceny inne niż niedostateczne i dopuszczające uczeń może poprawić wyłączenie  

w zasadnych przypadkach, o których decyduje nauczyciel; 

- poprawianie ocen nie odbywa się podczas zajęć lekcyjnych, chyba że nauczyciel wyrazi na 

to zgodę; 

- ocena może być poprawiana jednorazowo; 

- ocena uzyskana podczas poprawy jest wpisywana do dziennika elektronicznego; 

 



2. Zasady oceniania 

Ustala się, że ocena ucznia z pracy pisemnej podlega następującej skali:  

1) 0% – 30% ogólnej liczby punktów – ocena niedostateczna,  

2) 31% – 50% ogólnej liczby punktów – ocena dopuszczająca,  

3) 51% – 70% ogólnej liczby punktów – ocena dostateczna,  

4) 71% – 90% ogólnej liczby punktów – ocena dobra,  

5) 91% – 100 % ogólnej liczby punktów – ocena bardzo dobra,  

6) powyżej 100% – ocena celująca. 

 

3. Informacje dodatkowe dotyczące oceniania 

Dopuszcza się stosowanie znaków:  

1) „+” – aktywność na zajęciach przejawiająca się w postaci wysiłku wkładanego 

w ćwiczenia, wiedzy na dany temat, itd. Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą,  

2) „–” – brak stroju  oraz nieznajomość podstawowych pojęć i wiadomości. Za trzy minusy 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jako ocenę z aktywności. 

3) „0” – pojawia się w ustalonym przez nauczyciela kolorze przy nazwisku ucznia 

w momencie wpisywania ocen z zaliczenia, którego uczeń nie wykonał z powodu 

nieobecności w tym dniu w szkole; liczba „0” nie jest oceną, pełni tylko rolę informacyjną dla 

nauczyciela, ucznia i jego rodzica o zaległej pracy. Po zaliczeniu liczba ta zamieniana jest na 

zdobytą przez niego ocenę. 

4) nieprzygotowanie – jedno na półrocze dla przedmiotów w wymiarze 1 godziny 

tygodniowo, 1 lub 2 dla przedmiotów w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo 

 

4. W przypadku kształcenia na odległość rodzice zostaną poinformowani o zasadach 

nauczania i oceniania drogą elektroniczną za pomocą dziennika elektronicznego.  


