
PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 

Zespół Szkół Elektronicznych 

Im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu 

 

 

I. CELE EDUKACYJNE 

 

Określenie zasad, którymi nauczyciel będzie się kierował przy wystawianiu ocen 

cząstkowych, śródrocznych oraz rocznych z grupy przedmiotów wychowania fizycznego. 

Dostarczenie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o postępach lub trudnościach 

ucznia w nauce. Wykorzystanie wyników osiągnięć ucznia do planowania pracy 

dydaktycznej. 

Cele przedmiotowych zasad oceniania z wychowania fizycznego: 

- wyrobienie właściwej postawy prozdrowotnej; 

- docenienie włożonego wysiłku, aktywności i postępu poprzez wykonywanie ćwiczeń 

zarówno w szkole jak i poza nią; 

- dostrzeżenie aktywności i zaangażowania ucznia w kulturę fizyczną zarówno w szkole jak  

i poza nią; 

- sprawdzenie stopnia przyswojenia wiadomości i umiejętności ruchowych ucznia; 

- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie; 

- pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju; 

- przedstawienie uczniom jasno określonego celu oceniania; 

- dążenie do rzetelności i trafności oceniania; 

- potraktowanie oceniania jako integralnej części planu nauczania; 

- przedstawienie uczniom zrozumiałych i jasnych kryteriów oceniania; 

- ujednolicenie kryteriów oceniania stosowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

 



 

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

Uczeń otrzymuje oceny za realizację wymagań edukacyjnych, które zostały określone                       

i podane na początku roku szkolnego przez nauczyciela danego przedmiotu. 

Ocenia się osiągnięcia ucznia – wiedzę, umiejętności i postawy, np. aktywność, kreatywność 

oraz terminowość jakość i szybkość realizacji zadań. Obowiązuje sześciostopniowa skala 

oceniania. 

Oceniając ucznia z wychowania fizycznego przede wszystkim bierze się pod uwagę: 

- jego wysiłek, zaangażowanie oraz postęp w zdobywaniu sprawności, umiejętności                       

i wiadomości; 

- prezentowaną postawę prozdrowotną; 

- jego stosunek do zajęć; 

- sprawność motoryczną ucznia ocenia się wg testów sprawności fizycznej; 

- umiejętności ruchowe ucznia oceniane będą na podstawie zadań kontrolno-oceniających 

pozwalających na ustalenie poziomu opanowania tych umiejętności. 

 

III. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA 

 

1. Ocena celująca  

 

Uczeń: 

- jego wysiłek i zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i zadań ruchowych wskazuje na 

maksymalne wykorzystanie swoich możliwości;  

- osiąga bardzo wysokie postępy w usprawnieniu;  

- prezentuje wzorową postawę prozdrowotną;  

- spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;  

- jest zawsze przygotowany do zajęć z wychowania fizycznego;  

- czynny udział ucznia w zajęciach wynosi 95% - 100% obecności (z wyłącznie nieobecności 

usprawiedliwionych poprzez zaświadczenie lekarskie);  

- reprezentuje szkołę na różnego rodzaju zawodach i imprezach sportowych; 

- aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach 

działalności związanej z wychowaniem fizycznym;  



- bierze aktywny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły lub poza 

nią, jest to działalność systematyczna i udokumentowana.  

 

 

2. Ocena bardzo dobra  

 

Uczeń:  

- jego wysiłek i zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i zadań ruchowych wskazuje na 

bardzo duże wykorzystanie swoich możliwości;  

- osiąga wysokie postępy w usprawnieniu;  

- prezentuje wyróżniającą właściwą poprawną przeciętną postawę prozdrowotną;  

 

- całkowicie opanował materiał programowy;  

- przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – oceniających;  

- czynny udział ucznia w zajęciach mieści się w przedziale 89% - 94% obecności;  

- jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć nie budzą najmniejszych 

zastrzeżeń (uzyskując oceny cząstkowe bardzo dobre); 

- systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w 

osobistym usprawnianiu;  

- bierze aktywny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych (nie 

jest to jednak działalność systematyczna); 

- posiada duże wiadomości z zakresu wychowania fizycznego i umiejętnie wykorzystuje je w 

praktycznym działaniu;  

- jest sprawny fizycznie, ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim 

tempie i dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w 

programie. 

 

 

3. Ocena dobra 

 

Uczeń:  

- jego wysiłek i zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i zadań ruchowych wskazuje na 

duże wykorzystanie swoich możliwości; 

- osiąga bardzo dobre postępy w usprawnieniu; 

- prezentuje właściwą postawę prozdrowotną;  

- wykazał się średnim poziomem z poszczególnych zadań dotyczących uczestnictwa i 

zaangażowania w lekcji wychowania fizycznego (oceny dobre);  

- przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – sprawdzających; 

- podczas sprawdzianów wykazał się średnim opanowaniem elementów technicznych, które 

tylko w większej części potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu; 



 

- czynny udział ucznia w zajęciach mieści się w przedziale 76% - 88% obecności;  

- swoją postawą społeczną, stosunkiem do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń; 

- z drobnymi niedociągnięciami potrafi zdiagnozować własny rozwój fizyczny, wydolność 

fizyczną i sprawność fizyczną za pomocą testu obowiązującego na lekcji wychowania 

fizycznego i z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki; 

- wykazał się średnim poziomem opanowania wiadomości.  

 

 

4. Ocena dostateczna 

 

Uczeń:  

- jego wysiłek i zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i zadań ruchowych wskazuje na 

średnie wykorzystanie swoich możliwości;  

- osiąga dobre postępy w usprawnieniu; 

- prezentuje poprawną postawę prozdrowotną; 

- wykazał się przeciętnym poziomem z zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w 

lekcji wychowania fizycznego (oceny dostateczne);  

- opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie;  

- przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – oceniających;  

- czynny udział ucznia w zajęciach mieści się w przedziale 63% - 75% obecności;  

- wykazał się przeciętnym poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania 

fizycznego.  

 

 

5. Ocena dopuszczająca  

 

Uczeń:  

- jego wysiłek i zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i zadań ruchowych wskazuje na 

małe wykorzystanie swoich możliwości; 

- osiąga słabe postępy w usprawnieniu; 

- prezentuje odbiegającą od poprawnej postawę prozdrowotną;  

- przystąpił do wszystkich zadań kontrolno- sprawdzających;  

- aktywność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 50% - 62%;  

- podczas sprawdzianów wykazał się niskim poziomem opanowania umiejętności 

technicznych, których nie potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu; 

- wykazał się niskim poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania fizycznego - 

jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć budzą duże zastrzeżenia, 

obecności.  

 



 

6. Ocena niedostateczna 

 

Uczeń:  

- brak wkładanego wysiłku i zaangażowania w wykonywanie ćwiczeń i zadań ruchowych;  

- nie osiąga postępów w usprawnieniu;  

- prezentuje nie właściwą postawę prozdrowotną; 

- nie przystąpił do zadań kontrolno- sprawdzających; 

- wykazał się niewiedzą z zakresu wychowania fizycznego;  

- jest nagminnie nieprzygotowany do zajęć;  

- jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć budzą duże zastrzeżenia 

(uzyskując oceny cząstkowe niedostateczne); 

- nie przywiązuje wagi do własnej sprawności fizycznej; 

- ma lekceważący stosunek do zajęć, nauczyciela, rówieśników.  

 

 

 

IV. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 

 

1. Ocena bieżąca poziomu sprawności i umiejętności ucznia dokonywana jest systematycznie, 

w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 53 ust. 4. Statutu Szkoły. 

2. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i na prośbę ucznia lub rodziców mogą być 

uzasadnione. 

  

3. Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia: 

Kategoria  Opis oceny Waga  Do średniej  Kolor  

konkursy, 

olimpiady, zawody  

Udział Radomskiej 

Olimpiadzie Młodzieży 

– zajęcie miejsc 

medalowych 

4  TAK  Czerwony  

sprawdzian  

 
 

Sprawdzian 

umiejętności 

technicznych z 

poszczególnych 

dyscyplin sportowych 

3  TAK  Czerwony  

projekt Praca metodą projektu 

wraz z dokumentacją  

3 TAK Czerwony 

aktywność wf Frekwencja i aktywny 

udział na zajęciach wf, 

odpowiedni strój 

sportowy 

3  
 

TAK  
 

Czerwony  
 



ćwiczenia na lekcji ćwiczenie wykonane na 

lekcji pod kontrolą 

nauczyciela, ćwiczenie 

praktyczne(wejściówka, 

sprawozdanie), zadanie 

egzaminacyjne  

2 TAK Zielony 

odpowiedź Zakres materiału, 

pytania, odpowiedź 

ustna 

2 TAK Zielony 

kartkówka Teoretyczne 

sprawdzian, testy 

2 TAK Zielony 

zadanie  Zadanie zlecone do 

wykonania np. 

rozgrzewka 

2 TAK  

 
 

Granatowy  

 
 

Prezentacja  
 

Prezentacja 

przedstawienie 

prezentacji, 

zaprezentowanie 

przygotowanej 

wiedzy/umiejętności 

1  TAK  Żółty  

Aktywność  
 

Aktywność lekcyjna 

(ocena lub +)  

(+++=6)  
 

1  TAK  Żółty  

inna  Aktywność 

pozalekcyjna, np. 

udział w dodatkowych 

zajęciach sportowych 

1  TAK  Żółty  

diagnoza  Test sprawności 

fizyczej 

1  NIE  Jedwab  

np  uczeń ma prawo być 

dwa razy w ciągu 

semestru 

nieprzygotowanym ( 

każe następne np. uczeń 

otrzymuje ocenę 

niedostateczną)  

1  NIE  Jedwab  

bz  Brak wykonania 

zadania przez ucznia, 

informacja do ucznia i 

jego rodziców na temat 

wykonania 

obowiązkowego 

zadania  

ma wagę 

taką jak 

kategoria 

oceny  

TAK  Niebieski  

roczna  1  NIE  Azur  

śródroczna  1  NIE  Azur  

przewidywana śródroczna  1  NIE  Azur  

przewidywana roczna  1  NIE  Azur  
 

 



a) bieżące oceny z zajęć edukacyjnych odnotowywane są w dzienniku elektronicznym, 

b) aktywność jest nagradzana oceną.  

c) w ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie plusów i minusów, ,,np” oznaczające 

nieprzygotowanie;  

d) przy wyliczaniu średniej dziennik elektroniczny LIBRUS znak + (plus) przy ocenie 

traktuje jako +0,5, natomiast znak – (minus) przy ocenie jako –0,25 (np. 4+ ma wartość 

równą 4,5, natomiast 4– ma wartość równą 3,75), a „bz” jako wartość zero z wagą wybranej 

kategorii oceny. 

 

4. Kryteria oceny umiejętności i sprawności fizycznej. 

 

W każdym z okresów uczeń otrzymuje jedną ocenę uwzględniającą jego zaangażowanie, 

aktywność, właściwą postawę społeczną i kulturę osobistą. Dodatkowo weryfikacji podlega 

frekwencja ucznia oraz liczba 

zajęć, w których bierze on czynny udział. W przypadku absencji ucznia na ponad 50% lekcji, 

może zostać on nie klasyfikowany. Uczeń może otrzymać ocenę za frekwencję w oparciu o 

poniższą tabelę: 

6 – celujący - 100%- 95% 

5 – bardzo dobry - 89% - 94% 

4 – dobry - 76% - 88% 

3 – dostateczny - 63% -75% 

2 – dopuszczający - 50% - 62% 

uczeń nieklasyfikowany - poniżej 50% 

 

5. Umiejętności ruchowe 

W każdym semestrze ocenie podlegać będzie 2 sprawdziany umiejętności ruchowych zgodne 

z podstawą programową: gimnastyka, gry zespołowe, lekkoatletyka. Za każdy z nich uczeń 

otrzymuje ocenę. 

 

6. Zaangażowanie społeczne w krzewieniu kultury fizycznej 



W każdym okresie uczeń może uzyskać jedna ocenę określającą jego zaangażowanie i 

inicjatywę własną w organizację imprez o charakterze prozdrowotnym, rekreacyjnym i 

sportowym oraz innym działaniom z tym 

związanymi. 

 

7. Sprawność fizyczna 

Ocenie podlegają minimum 2 próby sprawności fizycznej w każdym semestrze wskazane 

przez nauczyciela: 

1) Szybkość - bieg na 60m 

2) Wytrzymałość - bieg na 1000m 

3) Siła - rzut piłką lekarską  

- uginanie RR w podporze leżąc przodem 

- podciąganie na drążku 

- siady z leżenia tyłem w czasie 30s 

4) Zwinność - bieg wahadłowy 5x10m 

5) Skoczność - skok w dal z miejsca 

- wyskok dosiężny 

- skok w dal 

6) Gibkość - skłon tułowia w przód o nogach prostych 

 

Aktualny poziom ogólnej sprawności fizycznej badany jest przy pomocy indeksu sprawności 

fizycznej, a postęp w rozwoju ogólnej sprawności fizycznej mierzony jest po 

przeprowadzeniu testów. Uzyskane wyniki przeliczane 

są na punkty zgodnie z tabelami. Za każdy uzyskany wynik testu uczeń otrzymuje ocenę. 

 

8. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych 

konsekwencji; 

nauczyciel odnotowuje wówczas fakt zgłoszenia nieprzygotowania wpisując do dziennika 

„np.”, za każde następne „np.” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczna. 

 



9. Udział w zawodach sportowych i zajęciach nadobowiązkowych: 

Uczeń może uzyskać jedną lub więcej ocen za udział w zawodach sportowych lub zajęciach 

nieobowiązkowych.  

 

 

V. POPRAWIANIE OCEN 

Sposoby poprawy oceny ucznia: 

 poprawie podlegają tylko oceny ze sprawdzianów lub testów, jeżeli uczeń z przyczyn 

losowych (zwolnienie lekarskie) nie może przystąpić do sprawdzianu lub testu, to powinien 

go zaliczyć w ciągu dwóch tygodni 

od powrotu do szkoły; 

 jeżeli w dniu sprawdzianu lub testu uczeń nie ćwiczył z powodu braku stroju lub innych 

przyczyn, powinien przystąpić do sprawdzianu lub testu w terminie 7 dni lub uzgodnić termin 

zaliczenia z nauczycielem uczącym; 

 uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu lub testu, w ciągu dwóch tygodni od 

jego przeprowadzenia, po tym terminie traci takie prawo; 

 uwzględniając możliwości poprawy nauczyciel może zaproponować włączenie ucznia do 

działań na rzecz kultury fizycznej w szkole. 

 

VI. KRYTERIA WYSTAWIANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ, ROCZNEJ, 

KOŃCOWEJ I ICH POPRAWIANIE. 

 

1. Ocena śródroczna, roczna i końcowa jest wystawiana jako średnia arytmetyczna ocen 

cząstkowych: 

0 – 1,7 ocena niedostateczna 

1,71– 2,7 ocena dopuszczająca 

2,71 – 3,7 ocena dostateczna 

3,71 – 4,7 ocena dobra 

4,71– 5,7 ocena bardzo dobra 

5,71 < 6 ocena celująca 



O ocenie śródrocznej, rocznej i końcowej decyduje postawa ucznia, jego stosunek do kultury 

fizycznej, a także średnia arytmetyczna uzyskanych przez niego ocen cząstkowych. 

 

2. Ze względu na stan zdrowia Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych 

ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć 

wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia 

ustalenie oceny śródrocznej, rocznej i końcowej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

VII. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH. 

Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni 

pedagogicznopsychologicznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia,               

u którego stwierdzono deficyty rozwojowe, zgodnie z zaleceniami poradni. Dostosowanie 

wymagań edukacyjnych jest zgodne z wymaganiami podstawy programowej. 

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE 

PWE podlegają monitorowaniu i ewaluacji w ciągu roku szkolnego. Nauczyciel zastrzega 

sobie prawo do wniesienia poprawek. 

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego są stosowane przez 

nauczycieli: 

 

Małgorzata Cichawa                                                                           Jarosław Kalbarczyk 

Michał Kalita                                                                                       Jakub Kiełbiowski 

Marek Pastusiak                                                                                 Katarzyna Skórkiewicz 

Konrad Witkowski                                                                               Zbigniew Wosion 

Paweł Zarębski                                                                                    Martyna Kowalczyk 


