
WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO                                                                                                        

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH  NR 1 W KRAKOWIE  

DLA TECHNIKUM  EKONOMICZO-HOTELARSKIEGO 

 

 

 

IV etap edukacyjny — zakres podstawowy 

 

Cele kształcenia — wymagania ogólne 

 

Przygotowanie do aktywności fizycznej przez całe życie oraz ochrona i doskonalenie zdrowia 

własnego oraz innych, w szczególności: 

1) uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez całe życie; 

2) stosowanie w życiu codziennym zasad prozdrowotnego stylu życia; 

3) działanie jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu; 

4) umiejętności sprzyjające zapobieganiu chorobom i doskonaleniu zdrowia fizycznego, 

psychicznego i społecznego. 

 

Treści nauczania — wymagania szczegółowe 

 

 1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. Uczeń: 

1) wskazuje mocne i słabe strony swojej sprawności fizycznej; 

2) opracowuje i realizuje program aktywności fizycznej dostosowany do własnych potrzeb; 

3) omawia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zależności od płci, okresu życia i rodzaju 

pracy zawodowej; 

4) wymienia czynniki wpływające na podejmowanie aktywności fizycznej zależne od rodziny, 

kolegów, mediów i społeczności lokalnej. 

 

 2. Trening zdrowotny. Uczeń: 

1) ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej intensywności; 

2) wyjaśnia, na czym polega prozdrowotny styl życia; 

3) wyjaśnia związek między aktywnością fizyczną i żywieniem a zdrowiem i dobrym 

samopoczuciem oraz omawia sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała we wszystkich 

okresach życia; 

4) wykonuje proste ćwiczenia relaksacyjne; 

5) wyjaśnia, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących zdrowia i sportu, oraz dokonuje 

krytycznej analizy informacji medialnych w tym zakresie; 

6) wymienia choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem ruchu, w szczególności choroby 

układu krążenia, układu ruchu i otyłość, oraz omawia sposoby zapobiegania im; 

7) wylicza oraz interpretuje własny wskaźnik wagowo-wzrostowy (BMI). 

 

 3. Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń stosuje poznane elementy techniki i taktyki w 

wybranych indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej. 

 

 4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń: 

1) wykonuje ćwiczenia kształtujące i kompensacyjne w celu przeciwdziałania negatywnym dla 

zdrowia skutkom pracy, w tym pracy w pozycji siedzącej i przy komputerze; 

2) wyjaśnia, na czym polega umiejętność oceny stopnia ryzyka związanego z niektórymi sportami 

lub wysiłkami fizycznymi. 

 

  



 5. Sport. Uczeń: 

1) wyjaśnia relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla wszystkich a zdrowiem; 

2) omawia etyczne i zdrowotne konsekwencje stosowania środków dopingujących; 

3) wymienia i interpretuje przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego zachowania się kibiców 

sportowych. 

 

 6.Edukacja zdrowotna. Uczeń: 

1) wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem dla społeczeństwa oraz na 

czym polega dbałość o zdrowie w okresie młodości i wczesnej dorosłości; 

2) wyjaśnia, co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi; 

3) omawia konstruktywne, optymistyczne sposoby wyjaśniania trudnych zdarzeń  

i przeformułowania myśli negatywnych na pozytywne; 

4) wyjaśnia, na czym polega praca nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie, poczucia własnej 

wartości i umiejętności podejmowania decyzji; 

5) wyjaśnia, na czym polega konstruktywne przekazywanie i odbieranie pozytywnych i 

negatywnych informacji zwrotnych oraz radzenie sobie z krytyką; 

6) omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem; 

7) wyjaśnia, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia oraz dlaczego należy poddawać 

się badaniom profilaktycznym w okresie całego życia; 

8) wyjaśnia, co to znaczy być aktywnym pacjentem i jakie są podstawowe prawa pacjenta; 

9) omawia przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób chorych psychicznie i 

dyskryminowanych (np. żyjących z HIV/AIDS); 

10) planuje projekt dotyczący wybranych zagadnień zdrowia oraz wskazuje na sposoby pozyskania 

sojuszników i współuczestników projektu w szkole, domu lub w społeczności lokalnej; 

11) omawia, na czym polega współuczestnictwo i współpraca ludzi, organizacji i instytucji w 

działaniach na rzecz zdrowia; 

12) wyjaśnia, jaki jest związek między zdrowiem i środowiskiem oraz co sam może zrobić, aby 

tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu. 

 

Cele oceniania z wychowania fizycznego: 

 

- sprawdzenie stopnia przyswojenia wiadomości i umiejętności ruchowych ucznia, 

- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 

- dostarczenie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach,  

   trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

- rozwijanie kreatywnej postawy wobec własnego zdrowia i sprawności fizycznej, 

- wdrażanie do systematycznej samokontroli i samooceny zachowań prozdrowotnych, 

- umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie organizacji i metod pracy 

   dydaktyczno – wychowawczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przy ocenianiu uczniów brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków, wynikający ze specyfiki tych zajęć, poprzez następujące kryteria: 

 

1. systematyczność 

2. postęp sprawności fizycznej 

3. wiedza i osiągnięcia 

4. aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej 

 

Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej głównym kryterium jest systematyczność.  Ocena 

śródroczna i roczna (tabela, kolumna nr 3) może być wyższa tylko o jeden stopień od oceny 

uzyskanej po obliczeniu średniej arytmetycznej ocen z systematyczności (tabela, kolumna nr 1), 

jeżeli średnia arytmetyczna wszystkich ocen spełni warunek (tabela, kolumna nr 2)  

 

 

1. ocena  uzyskana po obliczeniu 

średniej arytmetycznej ocen z 

systematyczności  

2. średnia arytmetyczna 

wszystkich ocen 

3. ocena śródroczna i roczna 

celujący               5,55 - 6,00 4,55  i wyżej celujący 

bardzo dobry        4,55 - 5,54 4,55 – 5,54 / 5,55 i wyżej bardzo dobry/celujący 

dobry        3,55 - 4,54 3,55 – 4,54 / 4,55 i wyżej dobry/bardzo dobry 

dostateczny          2,55 - 3,54 2,55 – 3,54 / 3,55 i wyżej dostateczny/dobry 

dopuszczający      1,75 - 2,54 1,75 – 2,54 / 2,55 i wyżej dopuszczający/dostateczny 

niedostateczny   poniżej 1,75 1,00 i wyżej niedostateczny 

 

 

 

 

SYSTEMATYCZNOŚĆ  

Ocena z systematyczność  wystawiana jest po ośmiu kolejnych dniach zajęć 

z  wychowania fizycznego, na których uczeń był obecny, wg następującej skali: 

celujący (6)           –  aktywne uczestnictwo we wszystkich lekcjach  

bardzo dobry (5)   –  brak uczestnictwa w 1 zajęciach 

dobry (4)               –  brak uczestnictwa w 2 zajęciach 

dostateczny (3)     –  brak uczestnictwa w  3 zajęciach 

dopuszczający (2)  – brak uczestnictwa w  4 zajęciach 

niedostateczny (1) – brak uczestnictwa w  5 i więcej zajęciach 

 

 



W przypadku zwolnień lekarskich i  nieobecności w szkole ocena wystawiana jest  za okres  ośmiu 

kolejnych dni, w których  odbywały się lekcje z wychowania fizycznego,  z pominięciem w/w 

okresu  usprawiedliwionej absencji ucznia w szkole czy okresu, który obejmuje zwolnienie 

lekarskie. 

W przypadku nieobecności tylko na lekcjach wychowania fizycznego nauczyciel może taką 

nieobecności potraktować jako brak aktywnego uczestnictwa w lekcji. 

Nieobecność nie jest liczona do systematyczności w sytuacji, gdy uczeń uczestniczy w innych 

zajęciach organizowanych przez szkołę. 

 

POSTĘP SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ  

W ciągu okresu uczeń otrzymuje co najmniej jedną ocenę z postępu sprawności fizycznej.  

Ocena cząstkowa uzyskana jest za zdobyte umiejętności techniczne z wybranej przez nauczyciela 

uczącego dyscypliny sportowej i wynika z przeprowadzonych sprawdzianów.  

Nauczyciel podczas wystawiania oceny bierze pod uwagę wysiłek jaki uczeń włożył  

w opanowanie techniki. 

Testy sprawność fizycznej przeprowadzane są celem diagnozy sprawności fizycznej uczniów.  

W przypadku uzyskania przez ucznia oceny satysfakcjonującej go, nauczyciel wpisuje ocenę 

cząstkową do dziennika. Niezaliczenie testu w przypadku lekceważącego podejścia ucznia do 

sprawdzianu skutkuje niedostateczną oceną cząstkową. 

 

 o rodzaju, typie i ilości prób w ciągu okresu decyduje nauczyciel adekwatnie do swojego planu 

nauczania, realizowanego materiału i możliwości uczniów 

 

 

WIEDZA Z ZAKRESU EDUKACJI ZDROWOTNEJ I OSIĄGNIĘCIA Z ZAKRESU 

KULTURY  FIZYCZNEJ 

Nauczyciel może sprawdzić wiedzę ucznia z zakresu kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej w 

formie pisemnej lub pytań bezpośrednich. 

W powyższym kryterium ocenie podlega szeroko pojęta wiedza z zakresu kultury fizycznej, 

znajomości przepisów sportowych, promowania zdrowego stylu życia, własna postawa  

i nawyki z zakresu aktywności i rekreacji sportowej, a także znaczące osiągnięcia jako sportowiec, 

sędzia czy działacz. 

Uczeń trenujący dodatkowo w klubie oraz uczeń, który w danym roku szkolnym uzyskał 

uprawnienia sędziego może mieć podwyższoną ocenę roczną o jeden stopień (po okazaniu 

zaświadczenia). 



AKTYWNOŚĆ UCZNIA W DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ NA 

RZECZ KULTURY FIZYCZNEJ 

Cząstkowa ocena celująca:  

 za każdy udział w zawodach sportowych międzyszkolnych 

 za zajęcie I-szego miejsca w zawodach szkolnych 

Cząstkowa ocena bardzo dobra: 

 za wyróżniające na tle klasy osiągnięcia ucznia podczas lekcji 

 za udział w zawodach szkolnych 

 

Uczeń reprezentujący szkołę w zawodach sportowych może mieć podwyższoną ocenę roczną o 

jeden stopień. 

Udział w nieobowiązkowych zajęciach sportowych - rekreacyjnych organizowanych przez szkołę 

może być podstawą do uzyskania dodatkowej oceny cząstkowej z wychowania fizycznego po 

zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

 

 

 

 

 

 


