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KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
w roku szkolnym 2022/2023

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

Ucznia z zajęć wychowania fizycznego zwolnić może jedynie dyrektor szkoły na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza,
oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania
fizycznego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony/zwolniona".
Nie ma podstaw prawnych do zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w oparciu o dokument
wystawiony przez rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia. Nie ma również podstaw
do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego z powodu braku stroju gimnastycznego.
Przygotowanie do określonych lekcji, w tym zajęć wychowania fizycznego, należy do zadań
ucznia.
Należy jednak podkreślić, że cytowany przepis rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach odnosi się do dolegliwości
zdrowotnych i nie dotyczy braku stroju niezbędnego do uczestniczenia w zajęciach wychowania
fizycznego.
Usprawiedliwienie ucznia nie zwalnia go z odpowiedzialności i konsekwencji płynących z faktu
wywiązania się w czasie późniejszym z obowiązków wynikających ze specyfikacji zajęć.

Uczeń który ma częściowe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego ze względów
zdrowotnych jest klasyfikowany z uwzględnieniem schorzeń lub zapisów wynikających z
orzeczenia lekarskiego, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innego
uprawnionego podmiotu.

Uczeń może wystąpić o wystawienie oceny końcoworocznej wyższej niż zaproponowana
przez nauczyciela. O taką możliwość może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące
warunki:
- będzie miał frekwencję na poziomie min. 90%
- będzie miał średnią z przygotowania min. 4,5
- przygotuje referaty tematyczne wskazane przez nauczyciela.

Na ocenę z wychowania fizycznego maja wpływ elementy takie jak: Postawa i aktywność ucznia
podczas zajęć, frekwencja, przygotowanie ucznia do lekcji, wiadomości oraz 
oceny  sprawdzianów  umiejętności   i  motoryczności. 

1. Postawa i aktywność
Postawa ucznia podczas zajęć może przejawiać 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, stosowanie się do poleceń, itp.,
- zachęcaniu innych do aktywności ruchowej,
- zainteresowaniu lekcją,
- stosowaniu zasad higieny osobistej,



- pomaganiu słabszym uczniom,
- inwencji ucznia podczas lekcji,
- przestrzeganie zasad i regulaminów obowiązujących na bloku sportowym,
- zainteresowaniu się wybraną dyscypliną sportu,
- pomocy w organizowaniu imprez sportowych,
- punktualnym stawianiu się na lekcji.

W zależności od nasilenia się powyższych cech pozytywnych lub negatywnych nauczyciel
dokonuje oceny bieżącej tych postaw wg przyjętych aspektów:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- osiąga sukcesy na zawodach międzyszkolnych
- potrafi stosować nabyte umiejętności w sytuacjach nietypowych
- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
- potrafi formułować problemy i znajdować ich rozwiązania
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- w stu procentach przygotowany jest do zajęć,
- od początku do końca aktywnie uczestniczy w zajęciach bez upominania o jego obowiązkach,
- podczas trwania zajęć świadomie nie narusza zasad bezpieczeństwa,
- chętnie i szybko wykonuje polecenia nauczyciela,
- swoją postawą zachęca innych do aktywności fizycznej,
- szanuje sprzęt sportowy, dba o porządek oraz służy pomocą.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w szczególny sposób i świadomy naruszył jeden z w/w
postulatów.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnił dwóch warunków z oceny bardzo dobrej
lub powielił dwukrotnie ten sam dezyderat z premedytacją.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie spełnił trzech żądań z oceny bardzo dobrej lub
trzykrotnie nie dostosował się do tego samego żądania.
Ocenę niedostateczną z aktywności  otrzymuje uczeń, który nie posiada usprawiedliwienia lub
kompletnego stroju gimnastycznego albo nie spełnia wymogów bezpieczeństwa podanych na
początku roku szkolnego przez nauczyciela ( np. długie paznokcie, pierścionki, kolczyki
łańcuszki, przywieszki, wisiorki, medaliki i krzyżyki, sygnety, piercing ).

Wpływ na ocenę semestralną za postawę ma również:
- udział w zajęciach sportowych w ramach istniejących sekcji, którą wystawia nauczyciel,  
prowadzący, na podstawie obecności ucznia na zajęciach,
- udział w zawodach sportowych.

2. Frekwencja
Frekwencja mierzona jest stosunkiem ilości godzin zajęć, w których uczeń uczestniczył do ilości
godzin przeprowadzonych w semestrze w tej klasie. Przy ocenie frekwencji nie ma znaczenia czy
nieobecność była usprawiedliwiona czy nieusprawiedliwiona. Na koniec każdego semestru
frekwencja ucznia zostanie zsumowana, przeliczona na procenty i na tej podstawie wystawiona
zostaje ocena z tego zakresu. Udział procentowy do skali ocen wygląda następująco:
100% :celujący
99-91% : bardzo dobry
90-81% : dobry
80-71% : dostateczny
70-61% : dopuszczający
60-51% : niedostateczny
Frekwencja poniżej 51% skutkuje kolejnymi ocenami niedostatecznymi (co 5%) zaliczanymi do
oceny ogólnej.

3. Przygotowanie ucznia do lekcji
Uczeń zobowiązany jest do posiadania zmiennego stroju sportowego oraz zmiennego obuwia na
każdej lekcji. Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć maksymalnie dwa razy w semestrze.



Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Za
nieprzygotowanie do zajęć uważa się również (ze względów bezpieczeństwa na zajęciach, za
które odpowiada nauczyciel) posiadanie w trakcie zajęć kolczyków, bransoletek, naszyjników,
pierścionków, wisiorków oraz innych ozdób, jak również paznokci u rąk wystających znacznie
poza opuszki palców.

4. Wiadomości
Wiadomości z zakresu kultury fizycznej są istotnym czynnikiem w świadomym podejściu do
aktywności ruchowej i dbałości o swoje zdrowie. Kontrola poziomu wiedzy jest połączona z
czynnościami kontrolno-oceniającymi umiejętności ruchowe. Wiadomości obejmują:
- zasady prawidłowego żywienia, wpływu wysiłku na organizm,
- sposoby podnoszenia sprawności, znajomość dyscyplin sportowych,
- zasady hartowania, bezpieczeństwa, odpoczynku i higieny,
- zasady sędziowania, przepisów sportowych, organizacji zawodów,
- zasady udzielania pierwszej pomocy, kulturalnego kibicowania,
- zasady przeprowadzania prawidłowego przygotowania do wysiłku (co najmniej  2 w
semestrze),
- historię kultury fizycznej.
 
5. Oceny sprawdzianów umiejętności  i  motoryczności
Oceniając sprawdziany umiejętności i motoryczności ucznia, nauczyciele korzystają z gotowych
tabel, np. lekkoatletycznych lub oceniają uczniów analizując najlepsze i najsłabsze wyniki w
danej klasie. Ocena za technikę wykonania danego elementu ma znaczenie przy ustalaniu oceny.
Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny w tym obszarze po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu z nauczycielem prowadzącym (o ile pozwalają na to warunki pogodowe). Uczeń jest
zobowiązany zaliczyć sprawdziany, które przeprowadzono podczas jego nieobecności w szkole.
W przypadku braku oceny ze sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (wyjątek
stanowi zwolnienie lekarskie).

Nauczyciele wychowania fizycznego
przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystycznych w Jeleniej Górze

Załączniki:

1. Aneks do PZO na czas ewentualnego zdalnego nauczania



Aneks

do Przedmiotowych Zasad Oceniania  (PZO)

z  wychowania fizycznego

w roku szkolnym 2022/2023

(na czas ewentualnego zdalnego nauczania)

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi szczególnych rozwiązań na wypadek czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w szkole przedstawiono zmiany w powyższych

PZO. Aneks PZO dotyczy form zajęć i oceniania postępów uczniów.

Mając na uwadze niespotykane wcześniej ograniczenie możliwości swobodnego ruchu

każdego z naszych uczniów oraz mając świadomość zagrożeń, jakie tak dalece stacjonarny i

nienaturalny tryb funkcjonowania młodego organizmu może nieść dla zdrowia naszych

uczniów, ustalono priorytety zdalnego nauczania przedmiotu wychowanie fizyczne

opierających się na motywowaniu i zachęcaniu uczniów do:

- wykonywania przemyślanych i celowych ćwiczeń fizycznych w domu,

- zachowania prawidłowej postawy przed komputerem,

- wprowadzania do wymuszonej rutyny o charakterze stacjonarnym przerw na

ćwiczenia rozluźniające, relaksacyjne oraz rozciągające.

W związku z powyższym wprowadzono następujące formy czynności zdalnych:

1. Wysyłanie na bieżąco zgodnie z planem lekcji wiadomości z zadaniami, linkami,

ćwiczeniami, z zakresem materiału dostosowanym do ilości godzin w tygodniu.

2. Zadawanie i ocenianie referatów do opracowania przez uczniów (np. wychowanie

zdrowotne, techniki relaksacyjne, techniki rozluźniające, wpływ aktywności fizycznej

na samopoczucie, joga, historia sportu, zbilansowana dieta, rekreacja ruchowa, itp.).

3. Analiza uwag płynących od uczniów oraz dostosowanie wysyłanych materiałów do

potrzeb indywidualnych uczniów.

4. Prowadzenie bieżącej grupowej oraz indywidualnej korespondencji z uczniami

(poczta przy dzienniku elektronicznym, ZOOM, MESSENGER, WhatsApp, Skype,

telefon).



5. Uświadamianie uczniów, że brak ruchu oraz izolacja w dłuższym czasie może mieć

negatywny wpływ na samopoczucie a nawet być przyczyną dolegliwości

psychofizycznych.

6. Dostosowanie ilości zadań i materiałów tak, by nie przesadzać z ich ilością oraz

przede wszystkim wspierać i pomagać uczniom w niedogodności izolacji oraz braku

ruchu, do jakiego byli dotychczas przyzwyczajeni i jaki znają najlepiej.

Do zasad oceniania wprowadzono następujące ustalenia:

1. Postawa i aktywność uczniów oceniana na podstawie realizacji wykonanych zadań i

ćwiczeń, przesyłania zadanych referatów, uczestnictwa w zajęciach online, itp., w

zależności od formy prowadzenia zajęć.

2. Frekwencja przyjęta zgodnie z zapisami w dzienniku elektronicznym.

3. Ocena przygotowania uczniów do zajęć zostaje zawieszona do czasu wznowienia

lekcji wychowania fizycznego w tradycyjnej formie.

4. Oceny z wiadomości oraz sprawdzianów wystawiane są na podstawie realizacji

wykonanych zadań i ćwiczeń, przesyłania zadanych referatów, uczestnictwa w

zajęciach online, przesyłania nagranych filmów, itp., w zależności od formy

prowadzenia zajęć.
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