
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

 

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu dla klas IV-VIII 

 
I. CELOWOŚĆ OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. 

 
1. CELE OGÓLNE. 

a) ujednolicenie wymagań w stosunku do wszystkich uczniów w szkole; 

b) uczenie systematyczności, samokontroli, samooceny; 

c) dostarczenie nauczycielom wychowania fizycznego informacji o stopniu realizacji założonych celów; 

d) porównanie opanowania wiadomości i umiejętności w poszczególnych klasach na danym poziomie; 

e) umożliwienie nauczycielom wychowania fizycznego doskonalenia organizacji i metod pracy; 

f) informowanie na bieżąco dzieci i rodziców o postępach dydaktycznych. 

2. CELE SZCZEGÓŁOWE. 

a) systematyczna kontrola rozwoju ucznia; 

b) nauczanie rozwiązywania problemów (samodzielnie, w grupie, przy pomocy nauczyciela); 

c) przygotowanie do samodzielnej dbałości i odpowiedzialności za zdrowie; 

d) wdrażanie do efektywnej samooceny i samokontroli; 

e) mobilizowanie ucznia do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego i aktywnego 

spędzenia wolnego czasu. 

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 okresu 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, śródroczne i roczne wyrażone są w stopniach wg skali: 

6 (celujący), 5 (bardzo dobry), 4 (dobry), 3 (dostateczny), 2 (dopuszczający), 1 (niedostateczny). 

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

określone materiałem nauczania z wychowania fizycznego. 

7. Oceny śródroczne i roczne odpowiadają ocenie społeczno-wychowawczej. Obejmują ocenę aktywności, 

systematyczności, wkładu pracy, aktywności ruchowej i dbałości o zdrowie w czasie poza lekcyjnym. 

8. Podstawowe obszary oceniania: 

a. Motoryka: sprawdziany szybkości (40-60m dz/ch); wytrzymałości (600-1000m dz/ch kl. VI-VII); 

siły (rzut piłką lekarską, palantową); skoczności (skok w dal z miejsca i rozbiegu); zwinności (biegi 

wahadłowe, biegi z przewrotem). 

b. Umiejętności: sprawdziany opanowania elementów gimnastyki, gier zespołowych, lekkiej atletyki, 

tańców i pływania (dla klas IV-VI z wyjątkiem klas VI a/c). 

c. Wiadomości: sprawdziany ustne lub pisemne z zakresu podstaw przepisów gier zespołowych, 

lekkiej atletyki, edukacji zdrowotnej, ogólnej historii sportu, rekreacji, bhp, itp. 



d. Ocena z aktywności na lekcji i za wyróżniające wykonywanie zadań nieobjętych sprawdzianami. 

e. Ocena za przygotowanie do zajęć na koniec semestru lub roku szkolnego (np. prawidłowy strój, 

bezpieczeństwo). 

f. Ocena z aktywności poza szkołą wg określonych zasad. 

g. Ocena za reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych. 

 
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. 

 

 

KRYTERIUM OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 

2019/2020 

OCENA CELUJĄCA 

1. Prawidłowe i rzetelne realizowanie na miarę możliwości wszystkich zadań objętych programem, 

dotyczących umiejętności, sprawności, wiadomości oraz wszystkich warunków określonych na ocenę 

celującą. 

2. Przy zakładanej pełnej frekwencji (za wyjątkiem przypadków losowych np. choroba) dopuszczone są trzy 

pojedyncze zwolnienia od rodziców. 

3. Ćwiczenie w obowiązującym stroju (opis w uwagach dodatkowych). 

4. Zaliczenie wszystkich sprawdzianów. Z większości otrzymuje oceny celujące i bardzo dobre (przewaga 

ocen celujących). 

5. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych (ocenę celującą można otrzymać również za zaliczenie 

wszystkich sprawdzianów na ocenę celującą i bardzo dobrą (przewaga ocen celujących) mimo braku 

reprezentowania szkoły realizując inne pkt.). 

6. Podnoszenie sprawności i wiadomości na wyższy poziom, pomoc przy organizacji zawodów. 

7. Uczeń jest wzorem na zajęciach w szkole i poza szkołą, propagując zdrowy styl życia. 

8. Aktywy udział w życiu sportowym szkoły oraz w innych formach działalności związanych z wychowaniem 

fizycznym na terenie szkoły. 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

1. Prawidłowe i rzetelne realizowanie na miarę możliwości wszystkich zadań objętych programem, 

dotyczących umiejętności, sprawności, wiadomości oraz wszystkich warunków określonych na ocenę 

bardzo dobra. 

2. Przy zakładanej pełnej frekwencji (za wyjątkiem przypadków losowych np. choroba) dopuszczone są 

cztery pojedyncze zwolnienia od rodziców. 

3. Ćwiczenie w obowiązującym stroju (opis w uwagach dodatkowych). 

4. Brak jednego sprawdzianu, pozostałe zaliczone na oceny co najmniej bardzo dobre i dobre (z przewagą 

ocen bardzo dobrych). 

5. Ocenę bardzo dobrą można otrzymać również za zaliczenie wymaganej ilości sprawdzianów na ocenę 

dobrą, jeśli aktywność w innych punktach przewyższa normy oceny dobrej. 



6. Podnoszenie sprawności i wiadomości na wyższy poziom. Pomoc przy organizacji zawodów. 

7. Aktywny udział w zajęciach ruchowych i zawodach sportowych, nie jest to jednak systematyczne. 

 

OCENA DOBRA 

1. Realizacja na miarę możliwości wszystkich zadań objętych programem, dotyczących umiejętności, 

sprawności i wiadomości oraz wszystkich warunków określonych na ocenę dobrą. 

2. Przy zakładanej pełnej frekwencji (za wyjątkiem przypadków losowych np. choroba) dopuszczone jest pięć 

pojedynczych zwolnień od rodziców. 

3. Ćwiczenie w obowiązującym stroju (opis w uwagach dodatkowych). 

4. Brak dwóch sprawdzianów, pozostałe zaliczone (minimum cztery) na oceny co najmniej dobre 

i dostateczne (z przewagą ocen dobrych). 

5. Ocenę dobrą można otrzymać również za umiejętności będące w zakresie oceny dostatecznej, jeśli 

zaliczone są wszystkie sprawdziany, a aktywność w innych punktach przewyższa normy oceny 

dostatecznej. 

6. Podnoszenie sprawności i wiadomości na wyższy poziom. Pomoc przy organizacji zawodów. 

 

OCENA DOSTATECZNA 

1. Podstawowa realizacja zadań-bez względu na możliwość-objętych programem, dotyczących umiejętności, 

sprawności, wiadomości oraz wszystkich warunków określonych na ocenę dostateczną. 

2. Przy zakładanej, pełnej frekwencji (za wyjątkiem przypadków losowych np. choroba) dopuszczone jest 

sześć pojedynczych zwolnień od rodziców. 

3. Zaliczone minimum trzy sprawdziany na ocenę dostateczną, nie wykazywanie większej aktywności na 

lekcji, brak zainteresowania w podnoszeniu sprawności i wiadomości. 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

1. Bez względu na możliwości minimalna realizacja założeń objętych programem, dotyczących 

umiejętności, sprawności, wiadomości i aktywności oraz wszystkich warunków przewidzianych na 

ocenę dostateczną. 

2. Przy zakładanej, pełnej frekwencji (za wyjątkiem przypadków losowych np. choroba) dopuszczona jest 

ilość siedmiu pojedynczych zwolnień od rodziców. 

3. Zaliczone minimum dwa sprawdziany na ocenę dopuszczającą, nie wykazywanie zainteresowania 

lekcją. 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

1. Pod żadnym względem nie są spełnione założenia programowe. 

2. Frekwencja i nieprzygotowanie do zajęć (brak stroju) poniżej normy dla oceny dopuszczającej. 

3. Nie uczestniczy w sprawdzianach, brak zainteresowania lekcją. 

 

UWAGI DODATKOWE 

1. Po trzecim i kolejnym nieprzygotowaniu do zajęć uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

2. Strój sportowy: obowiązuje pełna, odpowiedniej długości (szczególnie dla dziewcząt) koszulka 

z pełnymi rękawkami, bez jaskrawych, wyzywających napisów. Obowiązuje biały kolor koszulki. 



Spodenki bez głębokich wycięć (szczególnie dziewczęta) do pół uda lub do kolan. Długie spodnie typu 

„getry” lub dresowe bez żadnych dodatkowych naszytych kieszeni.  Legginsy typu „dżins” są 

niedozwolone. Buty zmienne typu „halowego” na płaskiej, cienkiej podeszwie bez wypustek i bieżnika. 

3. Strój sportowy (zajęcia z pływania): kąpielówki (chłopcy), jednoczęściowy strój kąpielowy i czepek 

(dziewczyny), ręcznik, mydło / płyn do mycia, klapki. Dodatkowo zalecamy okularki pływackie. 

Nie wolno pływać w szortach / spodenkach kąpielowych oraz w maskach pływackich zakrywających 

nos. 

4. Ze względów bezpieczeństwa u dziewcząt obowiązuje zakaz posiadania rozpuszczonych włosów. 

Włosy mają być spięte. Zakaz używania metalowych, plastikowych spinek. 

5. Podczas zajęć obowiązuje zakaz noszenia zegarków, pierścionków, kolczyków, opasek i bransolet na 

rękach. 

6. Wartościowe przedmioty zostają w szatni (np. telefony) i prowadzący nie ponosi za nie 

odpowiedzialności. 

7. Po nieobecności spowodowanej chorobą, zwolnieniem lekarskim, inną losową przyczyną (a w tym 

czasie odbywał się sprawdzian) należy w ciągu 2 tygodni zapoznać się z tematem sprawdzianu i ustalić 

termin zaliczenia. 

8. Tydzień przed terminem wystawiania ocen śródrocznych i rocznych nie ma możliwości zaliczenia 

sprawdzianów. Taka możliwość jest tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. 

9. Za reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych (wg kalendarza Szkolnego Związku 

Sportowego) i osiągnięte sukcesy oraz za uczestnictwo w pozaszkolnych formach aktywności ruchowej, 

które odbywają się w sposób zorganizowany i systematyczny w jednostkach zarejestrowanych (kluby 

sportowe, stowarzyszenia) poświadczone stosownym dokumentem (oświadczenie 

z klubu/stowarzyszenia, komunikat, dyplom, itp.) uczeń może otrzymać dodatkową ocenę bieżącą. 

10. Usprawiedliwienia będą przyjmowane w wersji elektronicznej i papierowej. 

11. Zwolnienia lekarskie są respektowane i nie mają wpływu na ocenę. Długoterminowe zwolnienie 

lekarskie może spowodować zwolnienie z przedmiotu za zgodą dyrektora szkoły. W przypadku 

mniejszej ilości ocen niż wymaganauczeń może otrzymać ocenę śródroczną lub roczną. 

12. Na ocenę ma również wpływ przestrzeganie zasad BHP (bezpieczeństwo swoje, współćwiczących) 

dbałość o sprzęt i przybory, aktywność na lekcji i przestrzeganie zasad fair play. 

13. Pojedyncze usprawiedliwienia od rodziców obowiązują w danym dniu, którego dotyczą i muszą być 

okazane na zbiórce danej lekcji. Nie będą brane pod uwagę usprawiedliwienia dostarczone 

w późniejszym terminie. 

14. Minimalną ilość ocen bieżących w ciągu semestru określa się na 6. 

15. W razie nieobecności nieusprawiedliwionej na sprawdzianie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

16. Ocena śródroczna i roczna jest wypadkową a nie średnią arytmetyczną ocen bieżących. 


