
Przedmiotowe Zasady Oceniania z Wychowania Fizycznego 

dla Liceum Sióstr Urszulanek U. R. 

 
Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) dla Zespołu Przedmiotowego Wychowania Fizycznego są 

przejrzyste zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, wyrównujący szanse i dający możliwości zdobycia 

wyższej oceny dla uczniów mniej zdolnych lub z ograniczeniami ruchowymi (zwracając szczególną uwagę 

na postęp i wysiłek wkładany w opanowanie zadań oraz zaangażowanie w lekcję) jak i również mobilizację 

do pracy uczniów bardzo zdolnych.  

PZO polegają na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

umiejętności, zaangażowania, postawy oraz wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych, 

wynikających z podstawy programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności przyjętych za 

priorytetowe.  

 

Jako wymagania priorytetowe przyjmujemy wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  

z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.  
W klasach I - II liceum lekcje wychowania fizycznego realizowane są w wymiarze 3 godz. lekcyjnych w 

tygodniu w formacie 2 godzin lekcyjnych do wyboru oraz 1 godziny lekcyjnej zajęć ogólnorozwojowych.  

W klasach III – IV liceum lekcje wychowania fizycznego realizowane są w wymiarze 3 godz. lekcyjnych w 

tygodniu.  

W Przedmiotowych Zasadach Oceniania z Wychowania Fizycznego szczególny nacisk kładziemy, obok 

zadań kontrolno – oceniających, na zaangażowanie uczniów w lekcję i stosunek do przedmiotu  

i są to oceny nadrzędne w stosunku do pozostałych niezwiązane z poziomem sprawności fizycznej. 

 

Zasady ustalania oceny śródrocznej i rocznej 

1. Umiejętności oceniamy poprzez zadania kontrolno-oceniające, sprawdzamy wybrane umiejętności 

ruchowe oraz obserwujemy ucznia na lekcji w trakcie wykonywania ćwiczeń.  

2. Ocena śródroczna / roczna zostanie wystawiona na podstawie minimum 3 ocen.  
Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może przystąpić do zaliczenia materiały, to powinien to uczynić w 

terminie wyznaczonym przez nauczyciela wychowania fizycznego. 

Liczba ocen może być uzależniona od długości okresu w jakim prowadzone będzie nauczanie zdalne. 

Jednak będą to min. 2 oceny na semestr. 

Ocenę uczeń otrzymuje również za aktywność i frekwencję na lekcjach.  

Dodatkową ocenę cząstkową uczeń może otrzymać za uczestniczenie w zajęciach dodatkowych szkolnych 

lub pozaszkolnych po okazaniu zaświadczenia z klubu sportowego. Zaświadczenia powinny być 

dostarczone do wystawienia ocen proponowanych. 

3. Raz w miesiącu uczennica może nie ćwiczyć na lekcji z powodu niedyspozycji (n).  

4. Dwa razy w semestrze uczeń może nie ćwiczyć na lekcji bez podawania przyczyny (np). Za każde 

kolejne nieprzygotowanie (brak zwolnienia) otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń, który nie wykorzysta 

możliwości jednorazowych nieprzygotowań, zostanie nagrodzony przy wystawianiu ocen na koniec roku.  

Nieprzygotowanie (np) w pierwszym semestrze wiąże się z brakiem możliwości uzyskania oceny celującej 

semestralnej. Nieprzygotowanie (np) w drugim semestrze skutkuje brakiem możliwości uzyskania oceny 

celującej końcoworocznej.  

5. Uczeń może być zwolniony z ćwiczenia na danej lekcji na podstawie zwolnienia lekarskiego lub 

pisemnego zwolnienia przez rodziców (przez dziennik elektroniczny).  

Dyrektor Szkoły na wniosek ucznia może zezwolić na całoroczne bądź semestralne zwolnienie z zajęć 

wychowania fizycznego na podstawie zwolnienia lekarskiego.  

6. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania stroju sportowego: koszulka, spodenki, leginsy lub dresy, bluza 

sportowa, obuwie sportowe, skarpety na zmianę. Brak stroju jest równoznaczny  

z nieprzygotowaniem do lekcji. 

W przypadku nauczania zdalnego głównym kryterium będzie ocena umiejętności oraz wiedzy 

z zakresu kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej. 

 

 

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Wychowania Fizycznego są spójne dla wszystkich nauczycieli wf. 



Wszelkie postanowienia dotyczące oceniania i klasyfikowania są zgodne z WZO.  
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