
System oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół  

w Iłownicy 

 

Przedstawiony system oceniania daje wszystkim uczniom jednakową szansę na otrzymanie 

możliwie najwyższej oceny z wychowania fizycznego, wyrównując szansę dla wszystkich 

uczniów pomimo występujących różnic w sprawności fizycznej.  

Najważniejszym atutem tego systemu jest: 

● aktywizacja uczniów mniej i bardziej sprawnych  

● docenia tych, którzy się starają 

● ocenia systematyczną pracę na przestrzeni całego roku szkolnego 

● chwilowe niepowodzenia lub potknięcia nie przekreślają szansy na otrzymanie 

wysokiej oceny z w-fu 

● korzystny dla uczniów którzy umieją zaplanowad sobie pracę  i konsekwentnie dążą 

do zadowalającej ich oceny 

● systematycznośd oceniania na koniec każdego miesiąca 

OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JEST FAKTYCZNĄ OCENĄ INDYWIDUALNEJ PRACY 

UCZNIA, POSTĘPU, NAKŁADU SIŁ NA LEKCJI I POZA NIĄ, A NIE ZALEŻY OD JEGO POZIOMU 

WRODZONEJ SPRAWOŚCI FIZYCZNEJ 

Jak oceniad: 

Na ocenę będą składały się następujące kategorie: 

1. Systematycznośd i aktywnośd miesięczna w skład której wchodzą: 

a) Ocena zaangazowania uczniów na lekcjach(0-4pkt) 

b) Ocena ze sprawdzianów dotyczących umiejętności (" -2" do 4pkt) 

c) Ocena za udział w zajęciach dodatkowych –SKS (0-2pkt) 

d) Udział w innych działaniach szkolnych, pozaszkolnych – za każde + 1 pkt 

e) aktywnośd na danej lekcji („+” i „-„ odpowiednio punkt dodatni i ujemny) 

2. Ocena postępu sprawności fizycznej – testy  

3. Ocena wiadomości – prace pisemne oraz odpowiedzi ustne   zwłaszcza gdy uczeo jest 

chwilowo niedysponowany lub zależy mu na podniesieniu oceny za dany miesiąc 

może własnoręcznie napisad referat na wybrany przez nauczyciela temat 

4. Ocena za udział w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych (nie 

obowiązkowa dla wszystkich) – ocena zależy od poziomu sportowego zawodów, 

osiągniętego celu, sukcesu, o wysokości oceny decyduje nauczyciel w-f adekwatnie 

do możliwości uczniów . Jeżeli uczeo systematycznie uprawia dyscypliny lub konkurencje 

sportowe w innych klubach lub sekcjach sportowych, podejmuje dowolne formy aktywności 

fizycznej w czasie wolnym, również może dodatkowo otrzymad ocenę z wychowania 



fizycznego, a w przypadku (medalowych) sukcesów sportowych na miarę Mistrzostw śląska 

lub Polski ocena semestralna lub koocoworoczna  może zostad podniesiona o jeden stopieo 

 

5. Oceny z aktywności na lekcjach  

6. Oceny se sprawdzianów biegowych( biegi długo dystansowe), rzutów piłeczka palantowa, 

Ad. 1  

Ocenę z systematycznosci i  aktywności otrzymuje się za pomocą punktów przyznawanych 

wg ustalonych z góry norm i zasad punktowania (czyli standardy wymagao dla 

poszczególnych klas) 

Uczeo uzyskuje punkty w skali miesiąca, które przeliczane są na ocenę w skali 1-6 (od 

niedostatecznej do celującej) Ocena ta jest wpisywana do dziennika lekcyjnego. Każdy uczeo 

uzyska minimum 9 ocen w skali całego roku szkolnego – po jednej za każdy miesiąc 

Dodatkowo aby wyrównad szansę wszystkich uczniów, każdy uczeo rozpoczyna dany 

miesiąc od ilości 10 punktów 

Od tej wartości następuje dodawanie i odejmowanie punktów i tylko od samego ucznia 

zależy czy zdoła poprawid swoje konto punktowe, utrzymad je czy też straci punkty w danym 

miesiącu. 

Ocena miesiąca (waga 3) : 

Ocena Punktacja 

celujący >20 

bardzo dobry 16 

dobry 11 

dostateczny 7 

dopuszczający 4 

niedostateczny <4 

 

UWAGI: 

 

 brak udziału w zajęciach - braki stroju 

o Za brak stroju uczeo traci 2pkt w danym miesiacu (nauczyciel wpisuje w 

dzienniku nie przygotowanie "np") 

o Za trzeci i każdy następny brak stroju w danym semestrze uczeo otrzymuje 

ocenę niedostateczną 

* zwolnienie z zajęd z powodu niedyspozycji jest traktowane jako nieuczestniczenie  w 

zajęciach (o odjęciu punktów decyduje w takiej sytuacji nauczyciel) 

 

 



Zwolnienia czasowe -  uczeo zwolniony z zajęd w-f (zwolnienie lekarskie 2 – 4 tygodni) nie ma 

możliwości otrzymania oceny, otrzymuje w rubryce danego miesiąca" zw"(zwolniony) 

 

Zwolnienie uczniów z wybranych dwiczeo – Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania 

określonych dwiczeo fizycznych na zajęciach w-f na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania określonych dwiczeo wydanej przez lekarza na czas 

określony tej opinii. 

 

NA ZAJĘCIACH WF  OBOWIĄZUJE JEDNOLITY STRÓJ GIMNASTYCZNY (BIAŁA KOSZULKA I 

CIEMNE SPODENKI) 

 

 

a) Ocena ze sprawdzianów dotyczących umiejętności 

 

Za sprawdziany umiejętności nabywanych na lekcjach uczniowie nie otrzymują ocen ale 

punkty w zależności od poziomu trudności wykonania. Szczegółowy opis poziomów 

wymagao  zawierają standardy wymagao dla poszczególnych klas. Punktacja: 

● -2pkt.  – brak zaliczenia sprawdzianu po upływie wyznaczonego terminu, nie podjęcie 

próby zaliczenia sprawdzianu, nieobecnośd nieusprawiedliwiona na sprawdzianie 

● -1pkt pkt. – brak należytego zaangażowania w trakcie wykonywania sprawdzianu,  

● 0 pkt. - nieobecnośd usprawiedliwiona na sprawdzianie 

● 1 pkt. – podejście i zaliczenie sprawdzianu na poziomie podstawowym z dużymi 

uwagami 

● 2pkt. – podejście i zaliczenie sprawdzianu na poziomie podstawowym z uwagami  

● 3pkt - podejście i zaliczenie sprawdzianu na poziomie podstawowym bez uwag  oraz  

na poziomie ponadpodstawowym z niewielkimi uwagami  

● 4pkt. - podejście i zaliczenie sprawdzianu na poziomie ponadpodstawowym bez uwag 

Każdy sprawdzian uczniowie są zobowiązani zaliczyd do kooca danego miesiąca lub możliwie 

jak najszybciej jednak nie później niż do 15 dnia kolejnego miesiaca 

b) Ocena za udział w zajęcia dodatkowych – sks  

Za udział w zajęciach się uczniowie otrzymują dodatkowe punkty (1 lub 2 pkt w 

zależności od zaangażowania i obecności) - w okresie trwającej  pandemi zajęcia nie 

są prowadzone a uczniowie chcący uzyskad dodatkowe punkty z zajęd wf mogą : 

poprowadzid przygotowana przez siebie rozgrzewkę (rozpisana na kartce) po 

uprzednim poinformowaniu o takiej chęci nauczyciela wf.  Za to uczniowie  mogą 

otrzymad dodatkowy 1 lub 2 punkty ( ocenia nauczyciel na ile punktów przygotowana 

c) Udział w działaniach szkolnych, pozaszkolnych (za każdy dział dodatkowy 1pkt) 

⮚ Pomoc w sędziowaniu lub organizowaniu zawodów szkolnych i 

międzyszkolnych oraz wszelkich konkursów sportowych 

⮚ Pomoc w redagowaniu gazetki sportowej ( przygotowanie „gorącego tematu”)  

 



d) aktywnośd na danej lekcji („+” i „-„ odpowiednio punkt dodatni i ujemny) – nauczyciel 

ocenia na bieżąco aktywnośd uczniów przyznając im plusy i minusy w zależności od 

zaangażowania i podejścia do lekcji: 

⮚ za dwa „+” w miesiącu uczeo otrzymuje dodatkowy 1 punkt 

⮚ za dwa „-‘’ w miesiącu uczeo otrzymuje ujemny 1 punkt 

 

Ad 2 Ocena postępów sprawności fizycznej test  MTSF (międzynarodowy test sprawności 

fizycznej) – waga oceny 1 

Dwa razy w roku szkolnym (wrzesieo i czerwiec) uczniowie poddawani będą kontroli 

poziomu sprawności fizycznej w postaci testów i przeprowadzeniu prób testowych, za które 

otrzymują ocenę wg zasady: 

Ocena celująca Poprawa lub utrzymanie na podobnym 
poziomie wszystkich testów 

Ocena bardzo dobra Obniżenie wyniku z 1 testu lub jego 
niezaliczenie 

Ocena dobra Obniżenie wyniku z 2 testu lub jego 
niezaliczenie 

Ocena dostateczna Obniżenie wyniku z 3 testu lub jego 
niezaliczenie 

Ocena dopuszczająca Obniżenie wyniku z 4 testu lub jego 
niezaliczenie 

  

 

Testy będą badały następujące obszary sprawności: 

Szybkośd, siła mm ramion, siła mm brzucha, wytrzymałośd, moc, gibkośd 

Jeżeli uczeo nie przystąpi do testu obniża to ocenę o jeden stopieo,  


