
KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PZS 4  

im. J. Wejhera  W WEJHEROWIE 

INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Ocena semestralna/ końcoworoczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych liczoną 
zgodnie z Regulaminem Ocenienia, Klasyfikowania i Promowania Ucznia w 
Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie wg systemu średniej ważonej 

2. W semestrze dopuszczalne są dwa nieprzygotowania zwalniające z czynnego udziału 
w lekcji bez konsekwencji. Nieprzygotowanie należy zgłosić przed zajęciami podczas 
sprawdzania obecności. Każdy kolejny brak aktywnego udziału w lekcji będzie 
odnotowywany przez nauczyciela i będzie miał wpływ na oceny z systematyczności. 
Niewykorzystane nieprzygotowania z I semestru nie przechodzą na semestr II.  

3. Uczeń musi być przygotowany  do zajęć na świeżym powietrzu (ubiór).  
4. Ucznia zwalnia z udziału w ćwiczeniach: 

- zwolnienie lekarskie  
- zwolnienie lekarskie częściowo ograniczające udział w lekcji zawierające  informację, 

jakiego rodzaju ćwiczeń uczeń nie może wykonywać.  
- zwolnienia lekarskie na cały semestr lub rok szkolny, które  muszą być składane w 

formie podania do Dyrektora szkoły (wzór podania jest dostępny u nauczyciela wf, 
termin składania określony przez Dyrektora szkoły). 

5. Uczeń zobligowany jest do zaliczenia w semestrze wszystkich sprawdzianów 
przewidzianych przez nauczyciela ( informacje o sprawdzianach przekazuje n-l na 
początku roku szkolnego). Jeżeli uczeń nie zrobił tego w pierwszym terminie, 
nauczyciel wyznaczy dwa dodatkowe. Nieprzystąpienie do nich skutkuje oceną 
niedostateczną. W szczególnych przypadkach ( np. przedłużająca się choroba, 
kontuzja) nauczyciel może wyznaczyć kolejny termin.  

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 

Wagi dla ocenianych na lekcji wychowania fizycznego elementów są następujące: 
 

Kategoria Waga 
1. Systematyczność 3 
2. Aktywność 1 
3. Zadanie  1 
4. Inna 1 
5. Udział w zawodach  2 

 

 

 

 



1. Systematyczność – oceniana jest co miesiąc na podstawie liczby godzin, w 
których uczeń brał aktywny udział, wg tabeli: 

Procentowy udział  Ocena 

90-100% Celujący 6 

75-89% Bardzo dobry 5 

60-74% Dobry 4 

50-59% Dostateczny 3 

25-49% Dopuszczający 2 

0-24% Niedostateczny 1 

 

 

2. Aktywność 

 osiągnięcia ucznia i wkład jego pracy w opanowywanie umiejętności ruchowych 
w różnych dyscyplinach sportowych realizowanych podczas lekcji wychowania 
fizycznego 

 osiągnięcia ucznia w zakresie rozwijania sprawności motorycznej (poziom, postęp) 
 zdolność stosowania poznanych umiejętności i wiadomości w różnych formach 

aktywności ruchowej. 
 

3. Zadanie – sprawdzian z wychowania fizycznego - poziom sprawności, poprawa 
poziomu podstawowych cech motorycznych oraz stopień opanowania 
umiejętności technicznych i taktycznych wybranych dyscyplin sportowych 
nauczanych na zajęciach wychowania fizycznego, poprawa poziomu 
podstawowych cech motorycznych 

 
4. Inna: 

 Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych 
 aktywne uczestnictwo w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych 
 aktywny udział w projektach związanych z wychowaniem fizycznym i zdrowotnym 
 udział w wewnątrzszkolnych imprezach sportowych 

 
 

5. Udział w zawodach - reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych – 
miejskich, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich organizowanych przez 
SZS i innych 

 
 


