
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

Przedmiotowy System Oceniania 
z wychowania fizycznego

I. Postanowienia wstępne

1. Przedmiotowy System Oceniania jest dokumentem określającym szczegółowo kwestie 
oceniania z poszczególnych przedmiotów.

2. Kwestie nie poruszone w Przedmiotowym Systemie Oceniania reguluje Statut                   
II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie.

II. Wymagania edukacyjne

1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny zgodne są ze Statutem Szkoły oraz 
obowiązującą aktualnie podstawą programową.

III. Szczegółowe kryteria oceniania

Zaangażowanie ucznia - wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć wychowania 
fizycznego, systematyczność uczestnictwa w zajęciach i podejmowanie dodatkowych form aktywności.

Ocena:
Niedostateczna

Uczeń uczestniczył ze zmienną aktywnością we właściwym stroju w mniej niż 39 % 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego i nie podejmował innej dodatkowej 
zorganizowanej przez szkołę formę aktywności fizycznej. 

Ocena: 
dopuszczająca

Uczeń ze zmienną aktywnością uczestniczył we właściwym stroju od 40 do 55 % 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego i podejmował inną zorganizowaną 
przez szkołę pozalekcyjną lub pozaszkolną formę aktywności fizycznej. 

Ocena:
dostateczna

Uczeń aktywnie uczestniczył we właściwym stroju od 74 do 56% obowiązkowych 
zajęć wychowania fizycznego i nie podejmował innej zorganizowanej przez szkołę 
pozalekcyjnej lub pozaszkolnej formy aktywności fizycznej. 

Ocena:
dobra

Uczeń aktywnie uczestniczył we właściwym stroju od 75 do 89 % obowiązkowych 
zajęć wychowania fizycznego i podejmował inną zorganizowaną przez szkołę 
pozalekcyjną lub pozaszkolną formę aktywności fizycznej. 

Ocena: 
bardzo dobra

Uczeń aktywnie uczestniczył we właściwym stroju od  90 do 100% obowiązkowych 
zajęć wychowania fizycznego i nie podejmował innej zorganizowanej przez szkołę 
pozalekcyjnej lub pozaszkolnej formy aktywności fizycznej.

Ocena: 
celująca

Uczeń aktywnie uczestniczył we właściwym stroju od  90 do 100% obowiązkowych 
zajęć wychowania fizycznego i podejmował inną zorganizowaną przez szkołę 
pozalekcyjną lub pozaszkolną formę aktywności fizycznej. 

Umiejętności ruchowe.

Ocena:
Niedostateczna

Uczeń odmawia wykonania wskazanego przez nauczyciela zadania ruchowego. 
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Ostateczna ocena z przedmiotu wychowanie fizyczne jest wypadkową: 
a. oceny za zaangażowanie ucznia, 
b. oceny za umiejętności ruchowe,
c. oceny za wiedzę z kultury fizycznej i promocji zdrowia.

Ocena: 
dopuszczająca

Uczeń z pomocą nauczyciela wykonuje w trzeciej próbie wskazane zadanie ruchowe 
bez zachowania tempa, czasu, odległości lub ilości oraz z zachwianiem równowagi, 
podporem a także bez skuteczności i zachowania cechy gimnastycznej. 

Ocena:
dostateczna

Uczeń samodzielnie wykonuje w drugiej próbie wskazane przez nauczyciela 
techniczne zadanie ruchowe bez zachowania określonego tempa, czasu, odległości 
lub ilości oraz z zachwianiem równowagi, z podporem a także bez skuteczności              
i zaznaczonej cechy gimnastycznej.

Ocena:
dobra

Uczeń samodzielnie wykonuje w drugiej próbie wskazane przez nauczyciela 
techniczne zadanie ruchowe z zachowaniem określonego tempa, czasu, odległości 
lub ilości bez zachwiania, podporu, z pominięciem skuteczności lub zaznaczonej 
cechy gimnastycznej.

Ocena: 
bardzo dobra

Uczeń samodzielnie wykonuje w drugiej próbie wskazane przez nauczyciela 
techniczne zadanie ruchowe z zachowaniem określonego tempa, czasu, odległości 
lub ilości bez zachwiania, podporu oraz z określoną skutecznością lub z zaznaczoną 
cechą gimnastyczną.

Ocena: 
celująca

Uczeń samodzielnie wykonuje w pierwszej próbie wskazane przez nauczyciela 
techniczne zadanie ruchowe z zachowaniem określonego tempa, czasu, odległości 
lub ilości bez zachwiania, podporu oraz z określoną skutecznością lub zaznaczoną 
cechą gimnastyczną.

Wiadomości.

Ocena:
Niedostateczna

Uczeń przy wsparciu nauczyciela nie przyswoił podstawowej wiedzy. Odmawia 
prowadzenia rozgrzewek, sędziowania fragmentów zespołowych i indywidualnych 
form aktywności, nie podejmuje prób monitorowania swojej sprawności. Nie posiada 
podstawowej wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej. 

Ocena: 
dopuszczająca

Uczeń z pomocą nauczyciela zdobył podstawową wiedzę w wskazanym obszarze. 
Współprowadzi fragmenty rozgrzewek i łącznie z innym uczniem sędziuje zespołowe 
i indywidualne formy aktywności oraz monitoruje swoją sprawność. Posiada 
podstawową wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej. 

Ocena:
dostateczna

Uczeń posiada podstawową wiedzę w zakresie wskazywanym przez nauczyciela.          
Z pomocą innych osób prowadzi rozgrzewki, sędziuje zespołowe i indywidualne 
formy aktywności oraz monitoruje swoją sprawność a także posiada podstawową 
wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej. 

Ocena:
dobra

Uczeń posiada szeroką wiedzę w zakresie wskazywanym przez nauczyciela. 
Samodzielnie prowadzi rozgrzewki, sędziuje zespołowe i indywidualne formy 
aktywności oraz monitoruje swoją sprawność a także posiada utrwaloną wiedzę             
z zakresu edukacji zdrowotnej. 

Ocena: 
bardzo dobra

Uczeń posiada i wykorzystuje szeroką wiedzę w zakresie wskazywanym przez 
nauczyciela. Samodzielnie prowadzi rozgrzewki, sędziuje zespołowe i indywidualne 
formy aktywności oraz monitoruje swoją sprawność a także posiada utrwaloną 
wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej.

Ocena: 
celująca

Uczeń posiada, poszerza i wykorzystuje szeroką wiedzę w zakresie wskazywanym 
przez nauczyciela. Samodzielnie prowadzi rozgrzewki, sędziuje zespołowe                      
i indywidualne formy aktywności oraz monitoruje swoją sprawność a także posiada 
utrwaloną wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej. 
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IV. Tryb zgłaszania nieprzygotowania do lekcji

1. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zg łasza przed rozpoczęciem lekcji. 
Nieprzygotowanie do lekcji oznacza oznacza między innymi brak odpowiedniego stroju 
lub obuwia. Nieprzygotowanie do lekcji nauczyciel zaznacza w dzienniku.

2. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z pisania zapodziewanych prac kontrolnych.
3. Liczba nieprzygotowań jaka przysługuje uczniowi to trzy zajęcia w semestrze, każde 

kolejne to ocen niedostateczna.
4. Uczeń nieprzygotowany (lub zwolniony) zobowiązany jest do przebywania w sali.
5. Uczeń nieprzygotowany do lekcji wychowania fizycznego dostaje do opracowania 

teoretyczne zadanie dotyczące przedmiotu.

VI. Uwagi końcowe

1. Uczeń reprezentujący szkołę w zawodach sportowych może mieć podwyższoną ocenę 
końcową o jeden stopień.

2. Uczeń uczęszczający dodatkowo, w zajęciach SKS i za 100 % frekwencję, może mieć 
podwyższoną ocenę o jeden stopień.

3. W przypadku ciągłej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole (trwającej miesiąc i 
dłużej) możliwe jest odstępstwo od wyżej wymienionych postanowień Przedmiotowego 
Systemu Oceniania.

4. Każdy uczeń może mieć, co najmniej ocenę bardzo dobrą – nawet ten o bardzo niskiej 
sprawności fizycznej jeśli swoim zaangażowaniem, postawa i wiedzą rekompensuje 
niską sprawność fizyczną.

5. Zgodnie ze specyfiką przedmiotu przeprowadza się także testy sprawności fizycznej.
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