
KRYTERIA  I ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UCZNIÓW  

UNIWERSYTECKIEGO I LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CHORZOWIE  

  
Ocena roczna wystawiana jest na podstawie rocznej średniej ocen liczonej przez dziennik 

elektroniczny.  

  

Kryteria na poszczególne oceny semestralne/roczne:  

Ocena  Kryterium  

Celujący  
średnia co najmniej 5,51 lub średnia powyżej 

4,51 i indywidualny sukces  

Bardzo dobry  średnia co najmniej 4,51  

Dobry  średnia 3,51 – 4,50  

Dostateczny  średnia 2,51 – 3,50  

Dopuszczający  średnia 1,75 – 2,50  

Niedostateczny  średnia poniżej 1,75  

  

  

Na ocenę semestralną / roczna składają się  następujące oceny cząstkowe :  

  

- oceny za pracę na lekcji (waga 1) – oceniające wykonywanie wyznaczonych zadań 

podczas poszczególnych lekcji,  

- oceny za prowadzenie rozgrzewki (waga 1) – uwzględniające przygotowanie  i  

przeprowadzenie rozgrzewki na zajęciach,  

- oceny za sprawdziany umiejętności (waga 2) – uwzględniające osiągnięcie postępów, 

zaangażowanie w wykonanie zadania oraz wiedzę na jego temat,  

- oceny z aktywności ( waga 3) – uwzględniające przygotowanie do zajęć, 

systematyczny udział w lekcjach, zaangażowanie, postawę wobec kultury fizycznej, dbałość o 

rozwój fizyczny i higienę ciała,  

- oceny za udział w międzyszkolnych zawodach sportowych (waga 3) -  możliwość 

uzyskania   oceny 6 lub niższej,  

- minusy - w celu monitorowania nieobecności na zajęciach oraz aktywności w czasie 

lekcji  nauczyciel  stosuje system wpisywania minusów.  

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest podwyższenie oceny przewidywanej przez 

nauczyciela, który kieruje się dobrem ucznia, perspektywą jego rozwoju fizycznego oraz 

dodatkową działalnością pozalekcyjną i reprezentowaniem szkoły w zawodach, (wymaga to 

jednak pozytywnej opinii zespołu przedmiotowego WF).  

  

  



W przypadku stwierdzenia przez rodziców, że roczna/semestralna ocena klasyfikacyjna 

została wystawiona niezgodnie z przepisami możliwe jest, na ich wniosek i po wyrażeniu 

zgody Dyrektora AZSO, przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności i wiadomości ucznia.  

  

ZWOLNIENIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (STAŁE, CZĘŚCIOWE).  

  

Zwolnienie stałe z wykonywania ćwiczeń wymaga przedłożenia Dyrektorowi AZSO Karty 

Zwolnienia*. Dyrektor podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z ćwiczeń.  

W przypadku zwolnienia tylko w pierwszym semestrze uczeń ma szansę otrzymać ocenę na 

świadectwie, jeśli ćwiczy w  semestrze drugim.  

W przypadku zwolnienia tylko z drugiego semestru na świadectwie pojawia się wpis 

„zwolniony”  

Zwolniony uczeń ma obowiązek przebywać pod opieką nauczyciela WF. W przypadku, gdy 

lekcje WF przypadają na pierwszej lub ostatniej lekcji Dyrektor AZSO może, na prośbę 

rodziców, podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z obecności na zajęciach.  

  

Zwolnienie czasowe lub częściowe z wykonywania poszczególnych ćwiczeń, zobowiązuje 

ucznia do złożenia Karty Zwolnienia*.  

  

* Karta Zwolnienia do pobrania w załączniku.  


