
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

 Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
DLA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w TORUNIU 

Obowiązują od dnia 01.09.2021r.                                                                                                                                                                                                                                                                        

         

Niniejszy system oceniania opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych. 
§ 9. 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy 
przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 
fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia 

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
Specyfika przedmiotu wychowanie fizyczne – ściśle wiąże się z głównym celem zajęć i polega na tym, że 

najważniejsze jest systematyczne podejmowanie aktywności ruchowej dla zdrowia, nie zaś okazjonalne 

zaprezentowanie wysokiego poziomu sprawności i  umiejętności ruchowych. 

SKŁADOWE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
                                 

1. AKTYWNOŚĆ (lekcja, sks, zawody sportowe) – waga 1 
2. SYSTEMATYCZNOŚĆ – waga 2 
3. UMIEJĘTNOŚCI – waga 1 
  
 

 

Ad. 1. AKTYWNOŚĆ 
 

LEKCJA -  system  plusów (+) i minusów (-) 

Uczniowie za różne formy aktywności, wyróżniającą się postawę mogą otrzymać plusy; 

np. w czasie rozgrywek zwycięski zespół otrzyma plusy (+) 

 3 plusy = ocena bardzo dobra 

 3 kolejne plusy = ocena celująca 

Za uchylanie się od ćwiczeń bez ważnego powodu, za brak części lub całego stroju uczeń  

otrzymuje (-) 

 każde 3 minusy = ocena niedostateczna 

SKS  - za każdy 5-krotny udział w zajęciach SKS uczeń otrzymuje ocenę celującą wagi 1 

ZAWODY SPORTOWE – za każde wyjście na międzyszkolne zawody sportowe uczeń 

otrzymuje ocenę celującą wagi 1 
 

Ad. 2. SYSTEMATYCZNOŚĆ 
 

Na koniec semestru (przed wystawieniem oceny przewidywanej) uczeń otrzyma ocenę za 

systematyczność udziału w lekcjach WF: 

1 nieobecność                   – celujący 

2 nieobecności                              – bardzo dobry 

3 nieobecności                    – dobry 

4 nieobecności                  – dostateczny 

5 nieobecności                – dopuszczający 



  > 5 nieobecności                – niedostateczny 

 

Raz w semestrze uczeń może wykorzystać  „N” (nieprzygotowanie do zajęć) bez żadnych 

konsekwencji. 

Uczeń może (nie musi) w każdym semestrze odrobić jedną nieobecność na lekcjach 

wychowania fizycznego biorąc udział w zajęciach SKS. 
 

 

Ad.2. UMIEJĘTNOŚCI 
 

Ocenie w skali  sześciostopniowej podlegają nauczane w semestrze wybrane 

ćwiczenia z różnych działów programowych oraz rozgrzewka. Przewiduje się 

2-3 zadania kontrolno–oceniające w semestrze. Ocenie mogą podlegać 

również wiadomości. 

Uczeń może uzyskać dodatkową ocenę za wykazanie się umiejętnością 

prowadzenia różnych zajęć z grupą. 
 

UWAGA!  Brak zaliczenia zadania kontrolno - oceniającego w pierwszym terminie 

skutkuje  wpisaniem bz (brak zaliczenia). Ucznia obowiązuje zaliczenie danego elementu 

w ciągu 2 tygodni od zaliczenia / powrotu do szkoły po nieobecności lub w innym 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje 

wpisaniem oceny niedostatecznej. 

Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy każdej oceny. 
 

 
 

 

OCENA SEMESTRALNA 
 

Ocena semestralna to średnia ważona 

wszystkich ocen z I semestru z: 

   
 AKTYWNOŚCI 

 SYSTEMATYCZNOŚCI 

 UMIEJĘTNOŚCI 

> 5,55– celujący 

(5,35 - 5,54) - bardzo dobry+         

(4,60  - 5,34) – bardzo dobry 

(4,45 - 4,59) – dobry+                    

(3,65 - 4,44) – dobry 

(3,45- 3,64)– dostateczny+           

 (2,70 - 3,44) – dostateczny 

(2,00 - 2,69) – dopuszczający         

<2,00 - niedostateczny 
 

 

 

 



 

OCENA ROCZNA 
 

Ocena roczna to średnia ważona 

wszystkich ocen z całego roku z: 

   
 AKTYWNOŚCI 

 SYSTEMATYCZNOŚCI 

 UMIEJĘTNOŚCI 

> 5,55– celujący 

 (4,60  - 5,54) – bardzo dobry 

 (3,65 - 4,59) – dobry 

 (2,70 - 3,64) – dostateczny 

(2,00 - 2,69) – dopuszczający         

<2,00 - niedostateczny 

     
 

       Uczeń trenujący w klubie sportowym, który potwierdzi ten fakt stosownym 

zaświadczeniem może mieć ocenę za semestr podwyższoną o jeden stopień pod warunkiem 

dobrej frekwencji na lekcjach WF i reprezentowania szkoły w zawodach międzyszkolnych, 

jeśli został wytypowany przez nauczyciela. Ponadto taki uczeń ma prawo do zwolnienia z co 

trzecich zajęć wychowania fizycznego pod warunkiem doniesienia odpowiedniej 

dokumentacji nauczycielowi wf. 

 
 

Uczeń, który opuści w semestrze ponad 50 % zajęć może być nieklasyfikowany (czytaj niżej). 

W przypadku klasyfikowania może uzyskać max. ocenę dopuszczającą. Zasada ta dotyczy 

również oceny rocznej niezależnie od oceny uzyskanej w I semestrze. 
 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ (SEMESTRALNEJ)  WYŻSZEJ 

NIŻ PRZEWIDYWANA 
 

1) uzupełnienie zaległości z umiejętności 

2) poprawienie ocen z umiejętności 

3) poprawienie oceny z systematyczności poprzez odrobienie jednej 

    nieobecności, o ile ten przywilej nie został wcześniej wykorzystany.      
 

UWAGI  KOŃCOWE 
 

1. W przypadkach losowych (np. ciągła długo trwająca choroba potwierdzona   

    zaświadczeniem lekarskim) odstępuje się od w/w systemu oceniania. 
 

2. Uczeń może być nieklasyfikowany jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej   

    lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach   

    edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym   

    planie nauczania. 

 Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 



 Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 
 

Jeśli zostanie zmieniony tryb nauczania na zdalny system oceniania 

wychowania fizycznego może ulec modyfikacji, dostosowując się do potrzeb 

nowej sytuacji. O tym fakcie uczeń zostanie odpowiednio wcześniej 

poinformowany. 
 


