
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

w II LO im. Królowej Jadwigi w Toruniu 

Elementy składowe w równym stopniu wpływające na ocenę śródroczną i roczną to: 

1. Systematyczność i aktywność na lekcjach wychowania fizycznego. 

2. Postęp sprawności, umiejętności i wiadomości. 

3.Systematyczność i aktywność na zajęciach fakultatywnych (nie dotyczy uczniów 

czteroletniego LO) 

SYSTEMATYCZNOŚĆ – oceny wpisywane są dwa razy w półroczu, w jego połowie i na 

koniec o wadze 2. W klasach maturalnych w drugim semestrze wpisywana jest tylko jedna 

ocena końcowa z uwagi na skrócony czas nauki (wagi 2). 

 Każdorazowe nieprzygotowanie (z wyjątkiem dwóch dopuszczalnych w semestrze) 

lub nieobecność nieusprawiedliwiona obniża ocenę z systematyczności o o jeden 

stopień w dół licząc od oceny celującej. 

 Ocena z systematyczności nie jest obniżana w przypadku zwolnień od rodziców lub 

lekarskich, olimpiad, wyjazdów klasowych, konkursów, zawodów. 

AKTYWNOŚĆ – oceny wpisywane są na bieżąco przez cały rok szkolny o wadze 1. 

Ocenie podlegają: 
- aktywność ucznia na lekcji tak podczas ćwiczeń jak i w działaniach organizacyjnych  

  /uzyskane trzy plusy zamieniamy na ocenę 6, trzy minusy na ocenę 1/,  

- udział w zawodach sportowych szkolnych, międzyszkolnych i innych, w których uczeń     

  reprezentuje szkołę, 

- udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych /SKS/, 

- w udokumentowanych wypadkach aktywność ucznia w zajęciach sportowych    

  niezwiązanych ze szkołą /uzyskanie klasy sportowej/, 

Uwagi do systematyczności i aktywności: 

 Mniej niż 50% aktywnego uczestnictwa w lekcjach wf i fakultetach łącznie umożliwia 

nauczycielowi nieklasyfikowanie ucznia bądź wystawienia oceny niedostatecznej, 

śródrocznej i rocznej. 

 Za każdorazowe wyjście na zawody i reprezentowanie szkoły w danym okresie /poza 

rozgrywkami w systemie ligowym/ uczeń otrzymuje ocenę celującą z aktywności /wpisuje 

nauczyciel będący opiekunem na danych zawodach/. 

 Mniej niż 50% przepracowanych zajęć w wodzie (zajęcia na pływalni) uczeń otrzymuje 

ocenę 1 wagi 3 (nie dotyczy osób zwolnionych z pływania). 

POSTĘP SPRAWNOŚCI  oceny wpisywane są na bieżąco przez cały rok szkolny o wadze 1,  

W klasie 1 w I okresie za sprawdziany motoryczne uczeń nie może uzyskać oceny niższej niż 

dobra. W kolejnych okresach ocena uzależniona jest od postępu lub jego braku. 

UMIEJĘTNOŚCI –oceny wpisywane są na bieżąco przez cały rok szkolny o wadze 1. 

Ocenie podlegają: 
- opanowanie materiału podstawy programowej 

- wykonanie zadań z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie 

WIADOMOŚCI – oceny wpisywane są na bieżąco przez cały rok szkolny o wadze 1,  



Ocenie podlegają wiadomości z zakresu teorii wychowania fizycznego i umiejętne 

wykorzystanie ich w praktycznym działaniu. Ponadto oceniamy znajomość założeń 

taktycznych poszczególnych gier oraz przepisów gry. 

SYSTEMATYCZNOŚĆ I AKTYWNOŚĆ na zajęciach fakultatywnych z w.f. – oceny 

wpisywane są dwa razy w okresie, w jego połowie i na koniec o wadze 2. W klasach 

maturalnych w drugim semestrze wpisywana jest tylko jedna ocena końcowa z uwagi na 

skrócony czas nauki (waga 2). 

Uwagi do fakultetów: 
 Uczniowie zwolnieni z zajęć fakultatywnych nie otrzymują ocen z fakultetów. 

 W klasach sportowych oceny z fakultetów zastępują oceny trenera. 

 Uczniowie po szkole podstawowej (czteroletnie LO) nie otrzymują oceny z 

fakultetów. 

UWAGI OGÓLNE: 
 Na koniec roku szkolnego wystawiamy ocenę ze średniej rocznej. 

 W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego. 

 Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor Szkoły 

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach 

wydanej przez lekarza. 

 W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

 Ustala się dla uczniów klas policyjnych: 

 wprowadzenie kategorii ocen wagi 2 pod nazwą „tor sprawnościowy”,  

 wprowadzenie kategorii ocen wagi 2 pod nazwą „obóz sprawnościowy”, 

 dodanie do systemu oceniania wf zapisu, iż obóz sprawnościowo-kondycyjny jest 

obowiązkowy, 

 w przypadku nieuczestniczenia w obozie uczeń będzie otrzymywał ocenę niedostateczną, 

 zwolnić ucznia z obozu z przyczyn uzasadnionych może Dyrektor Szkoły, 

Ujednolicona symbolika oceniania na lekcjach wychowania fizycznego 

Specyficzne kategorie ujęte w przedmiotowym systemie oceniania WF: 

SYS - Systematyczność (I cykl lub II cykl) waga 2 

F - Fakultety (I lub II cykl) waga 2 

B - Pływanie (dla osób, które nie zaliczyły 50% zajęć na pływalni) waga 3 

B - Pływanie (w opisie nazwa sprawdzianu, np. styl klasyczny) waga 1 

G - Gimnastyka (opis sprawdzianu, np. skoki przez skrzynię) waga 1 

GRY - Gry sportowe (w opisie np. koszykówka) waga 1 

LA - Lekkoatletyka (w opisie np. bieg na 100m) waga 1 

A - Aktywność (w opisie np. zawody) waga 1 

TOR - Policyjny tor przeszkód, waga 2 

Zasady poprawiania sprawdzianów praktycznych zawarte w PSO z WF są zgodne ze statutem 

szkoły. W przypadku zaliczeń odbywających się na obiektach zewnętrznych terminy poprawy 

mogą ulec wydłużeniu ze względu na niesprzyjającą pogodę. 

 


