
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
 

KRYTERIA OCENIANIA 

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu 

 
 

 

I. CELOWOŚĆ  OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 

  

1. CELE OGÓLNE  
- ujednolicenie wymagań w stosunku do wszystkich uczniów w szkole,  

- uczenie systematyczności, samokontroli, samooceny, 

- dostarczenie nauczycielom wychowania fizycznego informacji o stopniu  realizacji założonych celów, 

- porównanie opanowania wiadomości i umiejętności  w poszczególnych klasach na danym poziomie, 

- umożliwienie nauczycielom wychowania fizycznego doskonalenia organizacji i metod pracy,  

- informowanie na bieżąco dzieci i rodziców o postępach dydaktycznych 

 

2. CELE SZCZEGÓŁOWE  
- systematyczna kontrola rozwoju  ucznia, 

- nauczanie rozwiązywania problemów /samodzielnie, w grupie, przy pomocy nauczyciela/ 

- przygotowanie do samodzielnej dbałości i odpowiedzialności za zdrowie, 

- wdrażanie do efektywnej samooceny i samokontroli, 

- mobilizowanie ucznia do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego i aktywnego 
spędzania czasu wolnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 

 

 
 

1. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego są zgodne z: podstawą programową, statutem 

szkoły i WSO. Obejmują wymagania podstawowe i ponadpodstawowe.  

2. Na początku każdego semestru  nauczyciel wychowania fizycznego informuje uczniów o 

podstawowych i ponadpodstawowych wymaganiach edukacyjnych z wychowania fizycznego.  

3. Na początku każdego działu nauczania, nauczyciel podaje uczniom szczegółowe wymagania 

edukacyjne dotyczące tego działu. 

4. Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. 

5. Oceny bieżące (cząstkowe) oraz semestralne i końcowe wyrażone są w stopniach wg następującej 

skali ocen:  

- celujący 6 

- bardzo dobry 5  

- dobry 4  

- dostateczny 3  

- dopuszczający 2  

- niedostateczny 1  

6. Oceny bieżące odpowiadają ocenie dydaktycznej i uwzględniają wiadomości i umiejętności 

ucznia określone materiałem nauczania z wychowania fizycznego.  

7. Oceny semestralne i końcowe odpowiadają ocenie społeczno – wychowawczej i obejmują 

również ocenę aktywności ucznia, systematyczności pracy, wkład pracy ucznia na lekcjach 

wychowania fizycznego a także aktywność ruchową w czasie wolnym od zajęć i dbałość o 

zdrowie. 

8.  Podstawowe płaszczyzny oceniania:  

- Sprawność koordynacyjno-kondycyjna, umiejętności i wiedza teoretyczna ucznia z zakresu mini 

gier sportowych, gimnastyki (podstawowej, sportowej i artystycznej), lekkiej atletyki, tańców, 

sportów zimowych i organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych.  

- Postawa, aktywność i zaangażowanie na lekcji wychowania fizycznego (w tym min. 

przestrzeganie zasad fair play, przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej i korzystania ze 

sprzętu sportowego, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń).  

- Właściwy ubiór na lekcji dostosowany do wymogów lekcji wychowania fizycznego i ustaleń 

nauczyciela.  

9. Czynniki podwyższające ocenę semestralną lub końcowo - roczną:  

-  wyjątkowo duża aktywność podczas zajęć z wychowania fizycznego,  

-  sprawność i umiejętności ruchowe wykraczające znacznie ponad te, które przewidziane są na 

danym etapie nauczania,  

- udział w nieobowiązkowych zajęciach rekreacyjno sportowych  

- reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. 

Ważne! 

 Uczeń, który reprezentuje szkołę w zawodach sportowych bez względu na to w ilu zawodach brał 

udział otrzymuje dodatkowo jedną na semestr ocenę celującą, chyba że występują 

przeciwwskazania do jej wystawienia np. niesportowe zachowanie. Dodatkowo za udział 

zawodach każdorazowo otrzymuje punkty dodatnie z zachowania / zgodnie z statutem szkoły / 

 

10. Czynniki obniżające ocenę semestralną lub końcowo – roczną 

 

- brak stroju sportowego na zajęciach wychowania fizycznego.  

Ważne! 



Uczeń może być dwa razy w semestrze nieprzygotowany/nieaktywny do zajęć bez podania 

przyczyny  nieprzygotowanie, kolejna trzecia nieaktywność w zajęciach równoznaczna jest 

 z otrzymaniem cząstkowej oceny niedostatecznej. 

- nieuczestniczenie w gimnastyce korekcyjnej mimo stwierdzonej wady postawy 

- odmowa wykonania ćwiczeń celem ich zaliczenia mimo posiadanego stroju. 

W takim wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma możliwości jej poprawy. 

- brak aktywności podczas zajęć wychowania fizycznego,  

- niszczenie sprzętu sportowego , z którego korzysta się podczas zajęć,  

- niestosowanie się do zasad fair play w trakcie rywalizacji sportowej,  

 

11. Minimalną ilość ocen cząstkowych w ciągu semestru określa się na 5.  

12. W sytuacjach wyjątkowych ( przewlekła choroba, leczenie szpitalne, wypadek, przejście z innej 

szkoły itp. ) uczeń otrzymuje ocenę końcowo - semestralną i końcowo - roczną z mniejszej liczby 

ocen. 

13. W razie nieobecności nieusprawiedliwionej na sprawdzianie, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

 

 

Ocena z wychowania fizycznego  uwzględnia indywidualne predyspozycje i możliwości ucznia. Jest 

wypadkową: 

- chęci –  wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z zadań,  

- postępu –  poziomu zmian w stosunku do diagnozy początkowej,  

- postawy –  stosunku do partnera, przeciwnika, zaangażowania w przebieg zajęć i stosunku do własnej 

aktywności, 

- rezultatu – informacji o osiągniętych wynikach o wykonanym  zadaniu, poziomie zdobytej wiedzy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

 
 

Ocena celująca  
- Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą.  

- Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym, bądź też w innych formach działalności   

   związanych z wychowaniem fizycznym na terenie szkoły.  

- Zajmuje punktowane miejsce w zawodach międzyszkolnych,  

- Jest wzorem na zajęciach wychowania fizycznego w szkole i w środowisku, propaguje  

  zdrowy styl życia.   

 

Ocena bardzo dobra  
- Uczeń całkowicie opanował materiał programowy.  

- Jest bardzo sprawny fizycznie.  

- Ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, zna  

  założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.  

- Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i chętnie wykorzystuje je w  

  praktycznym działaniu.  

- Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w  

  osobistym usprawnianiu.  

- Jego postawa, zaangażowanie i stosunek do wychowania społecznego nie budzą  

  najmniejszych zastrzeżeń.  

- Bierze aktywny udział w zajęciach SKS i zawodach sportowych, nie jest to jednak  

  działalność systematyczna.  

 

Ocena dobra 
- Uczeń w zasadzie opanował materiał programowy.  

- Dysponuje dobrą sprawnością fizyczną.  

- Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i z małymi błędami technicznymi.  

- Posiada wiadomości i potrafi je wykorzystać w praktyce z pomocą nauczyciela.  

- Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje stale  

  i dość dobre postępy w tym zakresie. Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej  

  nie budzą większych zastrzeżeń.  

  

Ocena dostateczna  
- Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znaczącymi lukami. 

- Dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną.  

- Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi.  

- W jego wiadomościach z kultury fizycznej są znaczne luki, a w tych, które posiada nie potrafi   

   wykorzystać w praktyce.  

- Wykazuje małe postępy w usprawnianiu.  

- Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury  

  fizycznej.  

  

Ocena dopuszczająca  
- Uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym i ma duże luki.  

- Jest mało sprawny fizycznie, nie stara się.  

- Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.  

- Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań  

  związanych z samooceną, wykazuje brak nawyków higienicznych.  



-  Nie jest pilny i   wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu fizycznym.  

- Na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie wychowania  

  społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń.  

 

 

Ważne! 

W przypadku ciągłej usprawiedliwionej nieobecności w szkole lub ze względu na stan zdrowia i 

braku czynnego uczestnictwa w lekcji możliwe jest odstępstwo od wyżej wymienionych ustaleń 

 

Ocena semestralna i końcowo - roczna jest wypadkową (a nie średnią arytmetyczną) ocen 

cząstkowych 

 


