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I. Informacja o wymaganiach edukacyjnych 

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: 

1. Rozporządzeniem MEN z dn. 26 sierpnia 2009r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 

szkołach publicznych - zmieniające rozporządzenie MEN (z dn. 30 kwietnia 2007r. Dz. U. Nr 83, poz. 562, 

z późn. zm. ) 

2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

3. Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania 

4. Statutem szkoły 

5. Programem Wychowawczym Szkoły 

6. Podstawą programową z wychowania fizycznego dla gimnazjum 

 

 

II. Formy i sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia. 

W ramach zajęć edukacyjnych z przedmiotu uczeń może uzyskać oceny za: 

AKTYWNOŚĆ I POSTAWĘ -  (waga 3 - kolor czerwony) 

Oceniany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć. Nagradza się również za wytrwałość w samodoskonaleniu i gotowość 

do poprawiania się. Powyższa aktywność lub jej brak, oceniana jest na bieżąco. Stosunek do przedmiotu, 

zdyscyplinowanie, stosowanie zabiegów higienicznych, frekwencja na zajęciach, przygotowanie do lekcji, 

dbałość o własne zdrowie (o innych, o mienie, o sprzęt sportowy), postawa „fair-play”, przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa (regulaminów, obowiązków uczniowskich). Organizowanie i pomoc w prowadzeniu zajęć, 

sędziowanie, prowadzenie rozgrzewki, dążenie do podnoszenia sprawności, zdobywania umiejętności i 

wiadomości. Wykorzystanie nabytych umiejętności technicznych i taktycznych . 

DZIAŁALNOŚĆ POZALEKCYJNĄ - (waga 3 - kolor czerwony) 

Udział, organizowanie i pomoc w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, zawodów rekreacyjno- sportowych 

sędziowanie. 

Zajmuje punktowane miejsca w zawodach SZS lub aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły i 

środowiska, osiąga wyniki sportowe w dyscyplinach nie objętych kalendarzem Szkolnego Związku 

Sportowego. 

Rodzaj zawodów Lokata zespołowa                 Lokata indywidualna 

1) finał powiatowy l-2m-e                                        l-3m-e 

2) półfinał strefowy l-3m-e                                        l-5m-e 

3) finał strefowy l-4m-e                                        l-8m-e 

4) wojewódzkie l-6m-e                                        l-12m-e 

5) finał makroregialny l-8m-e                                        l-15m-e 

6) finał krajowy uczestnictwo 

Metody i narzędzia oceny: obserwacja, uzyskany wynik sportowy. 



SPRAWDZIAN  UMIEJĘTNOŚCI - (waga 2 – kolor czarny) 

Sprawdziany umiejętności z wychowania fizycznego przeprowadzane będą po zakończeniu każdego działu 

tematycznego. Obejmują główne elementy wchodzące w skład techniki gier zespołowych (p. siatkowa, p. 

koszykowa, p. ręczna, p. nożna), gimnastyki , lekkoatletyki i atletyki terenowej, rekreacji, rytmu- muzyki- 

tańca, umiejętność wykonywania pomiarów, odczytu i zapisu wyników, umiejętność stosowania 

wiadomości w różnych przejawach aktywności ruchowej. Każdy z elementów oceniany jest oddzielnie. Za 

nie zaliczenie sprawdzianu w terminie lub odmowa udziału w sprawdzianie bez usprawiedliwienia uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Metody i narzędzia oceny: obserwacja, zadania oceniające, sprawdzian, test sprawności fizycznej. 

WIADOMOŚCI - (waga 1 - kolor niebieski) 

Wiadomości z zakresu: zdrowie, higiena, rozwój fizyczny, bezpieczeństwo, ochrona, asekuracja, przepisy 

gier zespołowych, fachowe nazewnictwo w wychowaniu fizycznym, elementy techniki i taktyki gier 

zespołowych, sposoby samokontroli i samooceny, korygowanie wad postawy. Uczeń może, w ciągu całego 

roku szkolnego, dobrowolnie wykonać pracę domową w celu uzyskania pozytywnej oceny cząstkowej np. 

plakaty, gazetki, referaty itp. o tematyce sportowej. 

 

 III. Minimalna liczba ocen i częstotliwość oceniania. 

Do wystawienia oceny klasyfikacyjnej na I semestr lub oceny końcoworocznej uczeń powinien uzyskać 

oceny za: 

 

 

 

IV. Sprawdzanie osiągnięć uczniów - wymagania  

 

Klasa I - 1 okres: 

 

Sposób sprawdzania  Nazwa 

sprawdzianu/diagnozy 

Sprawdzane wiadomości i umiejętności 

Sprawdzian/ 

diagnoza 

diagnoza i sprawdzian 

biegowy na 

dystansach: 100m 

ch/dz, 600m dz, 1000m 

ch 

skok w dal  

pływanie,  

piłka ręczna 

- uczeń potrafi wykonać start i utrzymać 

szybkość na dystansie 

- uczeń potrafi wykonać start i rozłoży 

siły na dystansie. 

-uczeń potrafi odbić się ze strefy i 

lądować (metoda naturalna) 

- uczeń potrafi przepłynąć dystans 50 m 

w dowolny sposób, 

- uczeń potrafi podać i chwycić piłkę, 

rzucić do bramki 

 

 

 

 

Formy aktywności Klasa I Klasa II Klasa III 

 4h 4h 4h 4h 4h 4h 

Aktywność 4 4 4 4 4 4 

Systematyczność 2 2 2 2 2 2 

Sprawdziany 5 5 5 5 5 5 

Wiadomości 2 2 2 2 2 2 

 13 13 13 13 13 13 



Klasa I - 2 okres: 

 

Sposób sprawdzania  Nazwa 

sprawdzianu/diagnozy 

Sprawdzane wiadomości i umiejętności 

Sprawdzian/ 

diagnoza 

diagnoza i sprawdzian 

biegowy na 

dystansach: 100m 

ch/dz, 600m dz, 1000m 

ch, 

gimnastyka 

piłka ręczna, 

koszykówka 

- uczeń potrafi wykonać start niski i 

utrzymać szybkość na dystansie 

- uczeń potrafi wykonać start wyskoki i 

rozłoży siły na dystansie. 

- uczeń potrafi podać i chwycić piłkę w 

biegu wykonać, rzucić do bramki z 

wyskoku,  

- uczeń potrafi wykonać przewrót w 

przód i tył. 

- uczeń potrafi kozłować piłkę w biegu, 

podać i chwycić oburącz, wykonać 

techniczny rzut z miejsca. 

 

Klasa  II - 1 okres: 

 

Sposób sprawdzania  Nazwa 

sprawdzianu/diagnozy 

Sprawdzane wiadomości i umiejętności 

Sprawdzian/ 

diagnoza 

sprawdzian biegowy na 

dystansach: 100m 

ch/dz, 600m dz, 1000m 

ch, 

gimnastyka, 

koszykówka, 

siatkówka 

- uczeń potrafi wykonać start i utrzymać 

szybkość na dystansie, ustawić blok 

startowy pod własne predyspozycje 

- uczeń potrafi wykonać start wysoki  i 

rozłoży siły na dystansie 

- uczeń potrafi przewrót w przód z 

naskoku, 

- uczeń potrafi wykonać rzut z biegu, 

-  uczeń wykona odbicia górne i dolne 

w parach oraz zagrywkę 

 

 

Klasa II - 2 okres: 

 

Sposób sprawdzania  Nazwa 

sprawdzianu/diagnozy 

Sprawdzane wiadomości i umiejętności 

Sprawdzian/ 

diagnoza 

siatkówka,  

piłka ręczna,  

cross,  

pływanie,  

pchnięcie kulą 

-  uczeń potrafi przyjąć piłkę sposobem 

dolnym, wykonać zagrywkę sposobem 

górnym, 

- uczeń potrafi wykonać rzut z wyskoku 

kozłem 

- uczeń potrafi utrzymać tempo biegu 

na określonym dystansie. 

- uczeń potrafi przepłynąć dystans 50 m 

wybranym stylem pływackim 

- uczeń potrafi wykonać pchnięcie kulą 

z miejsca 

 

 

 

 

 

 

 



Klasa III - 1 okres: 

 

 

Sposób sprawdzania  Nazwa 

sprawdzianu/diagnozy 

Sprawdzane wiadomości i umiejętności 

Sprawdzian/ 

diagnoza 

Piłka nożna, Piłka 

ręczna, Gimnastyka, 

LA (sztafety biegowe), 

Skok w dal 

- uczeń potrafi przyjąć i podać piłkę 

wewnętrzną częścią stopy, oddać strzał 

do bramki po prowadzeniu piłki 

- potrafi wykonać prawidłowe 

ustawienie w obronie i ataku PR. 

- potrafi wykonać skok rozkroczny 

przez koła 

- umiejętność przekazania pałeczki 

sztafetowej w strefie zmian 

- umiejętność rozmierzenia rozbiegu i 

wykonania skoku metodą naturalną 

 

Klasa III - 2 okres: 

 

Sposób sprawdzania  Nazwa 

sprawdzianu/diagnozy 

Sprawdzane wiadomości i umiejętności 

Sprawdzian/ 

diagnoza 

Koszykówka, 

Siatkówka, Pływanie, 

test Coopera, bieg na 

dystansie 300m, 

- potrafi wykonać prawidłowe 

ustawienie w obronie i ataku K. 

- potrafi wykonać prawidłowe 

ustawienie w obronie i ataku S 

- uczeń potrafi przepłynąć dystans 50 m 

dwoma wybranymi stylami pływackim 

- uczeń potrafi utrzymać tempo biegu w 

12 minutowej próbie 

- uczeń potrafi startować z użyciem 

bloków i utrzymuje tempo na dystansie. 

 

 

VI. Postanowienia ogólne: 

 

 uczeń, który uzyskał cząstkową ocenę niedostateczną nie może uzyskać semestralnej lub końcowej 

oceny celującej, 

 odmowa startu w reprezentacji szkoły wyklucza możliwość otrzymania oceny celującej. 

 wymagany strój sportowy na zajęciach z wychowania fizycznego: biała koszulka, krótkie spodenki 

sportowe, obuwie zmienne sportowe (Podeszwa nie zostawiająca śladów) 

 strój na zajęciach na basenie : strój kąpielowy, ręcznik (opcjonalnie klapki, czepek i okularki);  

 osoba nie pływająca zobowiązana jest do przebrania się w strój sportowy (krótkie spodenki i 

koszulka) – nie spełnienie wymogów skutkuje wpisaniem braku stroju/oceny niedostatecznej do 

dziennika. 

 uczeń biorący udział w lekcji powinien: zdjąć biżuterie (zegarki, kolczyki, łańcuszki, itp.), mieć 

krótkie paznokcie, włosy związane gumką, zdjąć okulary 

 podstawą do nie ćwiczenia są: zwolnienia lekarskie, zwolnienia rodzicielskie lub prawnych opiekunów. 

 nauczyciel może zwolnić z ćwiczeń osobę, która zgłosi wcześniej złe samopoczucie lub ma 

zaświadczenie od pielęgniarki szkolnej lub wychowawcy. 

 nauczyciel ma prawo do konsultacji z rodzicami lub prawnymi opiekunami w sprawie zwolnień. 

 zwolnienia rodziców i opiekunów uwzględniane będą tylko w postaci pisemnej w estetycznej formie, 

zawierające imię i nazwisko osoby zwalnianej , datę zwolnienia i czytelny podpis rodzica/opiekuna. 



 niedyspozycja nie zwalnia uczennicy z obowiązku posiadania stroju sportowego oraz aktywnego 

uczestnictwa w lekcji a jedynie z ćwiczeń forsownych i sprawiających dyskomfort.  

 w przypadku długoterminowych zwolnień uczeń może pozostać w domu (dotyczy tylko pierwszych i 

ostatnich godzin lekcyjnych) lub w Klubie Gimnazjalisty na pisemna prośbę i zgodę rodziców. 

 w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania określonych ćwiczeń czy zadań 

ruchowych uczeń „zalicza” dane ćwiczenie w sposób podany przez nauczyciela np. omówienie 

sposobu wykonania ćwiczenia, asekurację lub omówienie sposobu jej wykonania, dokonywanie 

pomiaru, zapisu wyników, omówienie lub korygowanie błędów współćwiczącego. W przypadku 

ciągłej, dłuższej nieobecności w szkole lub czasowego zwolnienia lekarskiego uczeń otrzymuje 

ocenę wyjściową  „dobry”. Jeśli chce otrzymać ocenę wyższą „zalicza” okres nieobecności bądź nie 

ćwiczenia, wykonanie dodatkowych prac w postaci gazetek szkolnych, plakatów, prac 

zaproponowanych przez ucznia lub nauczyciela po wzajemnej konsultacji. 

 

Systematyczność uczestniczenia w zajęciach: 

 uczeń może być nieprzygotowany do zajęć 2 razy w semestrze; 

 za każde kolejne nieprzygotowania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, 

 uczeń nieobecny (nieobecność usprawiedliwiona) w trakcie sprawdzianu oraz chcący poprawić 

otrzymaną ocenę, może to zrobić w ciągu 2 tygodni. 

 uczeń który w ciągu dwóch miesięcy ma 100% frekwencję otrzymuje ocenę bardzo dobrą 

 

VI.  Ewaluacja 

 

Zespół przedmiotowy dokonuje ewaluacji PZO po zakończeniu roku szkolonego uwzględniając 

informacje zwrotną od uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

VII.  ZASADY PRACY NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z UCZNIAMI O SPECJALNYCH 

POTRZEBACH EDUKACYJNY (z dysfunkcjami motorycznymi, zaburzeniami emocjonalnymi i 

zachowania). 

 

1. Zasady pracy z uczniami ze stwierdzoną nadpobudliwością . 

- ukierunkować nadmierną energię ruchową, 

- skupiać uwagę na danej czynności ze względów bezpieczeństwa, 

- formułować jasne i krótkie polecenia, 

- przypominać obowiązujące zasady na lekcji, 

- odwracać uwagę dziecka od własnej impulsywności poprzez wyznaczanie dodatkowych zadań, 

- akcentowanie każdego sukcesu, 

- na zakończenie lekcji prowadzić ćwiczenia wyciszające, 

- ustalać dopuszczalne formy rozładowania napięcia, np. określony okrzyk, bieg wyznaczoną trasą, skakanie 

po materacach, rzuty do celu itp. 

- wzmacniać pozytywnie (chwalić). 

 

2. Zasady pracy z uczniami ze stwierdzoną  dysleksją. 

- stosować ćwiczenia naprzemianstronne, 

- okazywać im dużo cierpliwości, 

- stosować ćwiczenia równoważne, 

- wydawać proste polecenia, 

- dokładnie objaśniać polecenia i dokonywać pokazu. 



3. Zasady pracy z uczniami posiadającymi opinię o obniżeniu wymagań edukacyjnych. 

- wydłużać czas nauki lub wykonywania ćwiczenia, 

- stosować pomoc koleżeńską lub nauczyciela, 

- chwalić postępy, 

- wydawać proste polecenia, 

- dokładnie objaśniać i dokonywać pokazu, 

- egzekwować proste formy ruchowe. 

 

4. Zasady pracy z uczniami ze stwierdzonymi  zaburzeniami rozwoju ruchowego w zakresie sprawności 

manualnej. 

- wydłużać czas nauki lub wykonywania ćwiczenia, 

- stosować pomoc koleżeńską lub nauczyciela, 

- chwalić postępy, 

- wydawać proste polecenia, 

- dokładnie objaśniać i dokonywać pokazu, 

- egzekwować proste formy ruchowe. 

 

5. Wymagania edukacyjne dla uczniów z deficytami rozwoju fizycznego, alergicznych, asteników i z 

wadami postawy. 

Uczniowie, którzy posiadają wady postawy tzw. plecy okrągłe, zwalniani będą z następujących ćwiczeń na 

lekcji: 

- z leżenia tyłem łukiem (mostek), 

- z leżenia przodem łukiem (foka), 

- z wszelkiego rodzaju opadów (ćwiczeń na drążkach, poręczach). 

Uczniowie, którzy posiadają boczne skrzywienie kręgosłupa zwalniani będą z następujących ćwiczeń: 

- skoków, 

- przewrotów, 

- ze stania na rękach, 

- z dźwigania, 

- biegów wytrzymałościowych. 

 

Uczniowie, którzy posiadają zniekształcenie kończyn dolnych zwalniani będą z następujących ćwiczeń: 

- z chodu na zewnętrznych krawędziach stóp-dotyczy kolan szpotawych, 

- długotrwałego stania, 

- dźwigania dużych ciężarów, 

- zeskoków i skoków biernych na twarde podłoże, 

- z dużych rozkroków w pozycji stojącej. 

Uczniowie asteniczni zwalniani będą z następujących ćwiczeń: 

- z wysiłków o charakterze statycznym, 

- z długotrwałych ćwiczeń o charakterze wysiłkowym, 

- stosowane będą ograniczenia w wykonywaniu: zwisów, odporów, wspinania, skoków. 

Wobec uczniów alergicznych stosowane będą ograniczenia w wykonywaniu ćwiczeń powodujących 

duszności. 

 

 


