
PRZEDMIOTOWE  ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PISZU 

rok szkolny 2022 / 2023 

Informacje wstępne: 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania regulują system oceniania z wychowania fizycznego uczniów 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu. 

2. Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie MEN z dn. 22 lutego 2019  w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji  i promowania uczniów i słuchaczy 
w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 373 )            

3. Program nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej jest tak skonstruowany , 
aby uwzględniać zalecane warunki i sposób realizacji, ujęte w podstawie programowej              
z wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem MEN .                   

 
Ustalając ocenę z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę przede wszystkim wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Do 
oceniania każdego ucznia podchodzi się indywidualnie mając na uwadze jego możliwości. 
 
OCENA PRACY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

Skala ocen  
Zarówno w ocenianiu bieżącym, śródrocznym, rocznym i końcowym stosuje się następujące 
stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki: 1 – niedostateczny, 2 – dopuszczający, 3 – dostateczny,           
4 – dobry, 5 – bardzo dobry, 6 – celujący  
 Dodatkowe oznaczenia -, + 

Ocenianie ma na celu:  
1. Poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.  
2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju.  
3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku, samodoskonalenia się. 

      4. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach, 
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.  
      5. Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie organizacji i metod pracy 
dydaktyczno-wychowawczej.  
      6. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do 
ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, 
uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 
 
Kryteria oceny.  
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze 
przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ).  
2. Jest aktywny na lekcji.  
3. Przestrzega zasad BHP w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego .  
4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo 
własne i kolegów.  
5. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową ( pomoc słabszym i mniej sprawnym ).  



6. Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. Stale poszerza swoje wiadomości z wychowania 
fizycznego.  
7. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.  
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze 
przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ).  
2. Jest aktywny na lekcji.  
3. Przestrzega zasad BHP w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego .  
4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo 
własne i kolegów.  
5. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową ( pomoc słabszym i mniej sprawnym ).  
6. Uczeń robi systematyczne postępy.  
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze 
przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ).  
2. Jest aktywny na lekcji.  
3. Przestrzega zasad BHP w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego .  
4. Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej sprawnym).  
5. Wykonuje elementy nauczane na ocenę, co najmniej dostateczną lub dobrą.  
6. Uczeń robi postępy na miarę swoich możliwości. 7. Mało angażuje się w życie sportowe szkoły i 
klasy. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
1. Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz nie 
zawsze jest przygotowany do lekcji ( często nie posiada wymaganego stroju sportowego ).  
2. Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z przestrzeganiem zasad BHP.  
3. Nie robi postępów mimo posiadanych możliwości. 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
1. Bez usprawiedliwienia opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego , często nie jest 
przygotowany do lekcji ( nie posiada wymaganego stroju sportowego ).  
2. Jest mało aktywny, nie przestrzega zad BHP, ma lekceważący stosunek do zajęć.  
3. Omawia przystąpienia do testów i sprawdzianów.  
4. Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie 
wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.  
5. Wykazał się słabym poziomem opanowania wiadomości i umiejętności mimo posiadanych 
możliwości.  
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  
1. Notorycznie opuszcza zajęcia z wychowania fizycznego oraz nie jest przygotowany do lekcji .Ma 
lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji.  
2. Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć, nie dba o bezpieczeństwo własne i 
kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela. Wykazał się bardzo 
słabym poziomem opanowania wiadomości i umiejętności pomimo posiadanych możliwości.  
3. Nie przystępuje do sprawdzianów i nie korzysta z możliwości poprawy mimo stworzonych 
warunków i możliwości. 
 
 
 

 



Przedmiotem oceny są: / Ocenie podlega: 

 

• postawy ucznia i jego aktywność ,  ( ocena ma wagę  10 ) 

- w tym zakresie może być: udział w zawodach sportowych, przygotowanie ucznia do zajęć, 

aktywny udział w obowiązkowych zajęciach, zachowanie podczas zajęć, współpraca z innymi 

uczniami, przestrzeganie zasad i regulaminów, ponadto udział ucznia w nieobowiązkowych 

zajęciach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych ;                                                        

PŁYWANIE i LEKKOATLETYKA– ocena ma wagę 8 

 

• GRY ZESPOŁOWE i GIMNASTYKA - umiejętności  ruchowe ( ocena ma wagę  7 ), nazywane 

również techniką ruchu lub techniką sportową to ogólnie przyjęty sposób wykonania 

konkretnego zadania ruchowego, 

- pojęcie to obejmuje czynności ruchowe stosowane zarówno w sporcie i rekreacji ruchowej 

np. odbicie piłki w piłce siatkowej, rzut piłki do kosza w koszykówce; umiejętności ruchowe, 

których uczniowie uczą sie na lekcji można oceniać w specjalnie przygotowanych 

ćwiczeniach, fragmentach gry lub podczas gry szkolnej lub właściwej oraz sędziowanie, 

GRY i ZABAWY ruchowe – ocena ma wagę 5 

 

• ROZGRZEWKA ( ocena ma wagę 4 ), wiadomości  z  wychowania fizycznego 

- może być wiedza z zakresu zasad asekuracji i samoasekuracji,  znajomość zasad 

bezpieczeństwa, znajomość ćwiczeń związanych z utrzymaniem prawidłowej sylwetki         

oraz umiejętność diagnozowania własnej sprawności; 

Ocena za brak stroju ma wagę 3 

 

 

W skład oceny wchodzą: 

• ocena z zajęć obligatoryjnych – ogólnorozwojowych,  

• ocena z zajęć na pływalni. 

 

Zasady oceniania: 
 

• ocenę semestralną i końcowo roczną wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia,  

• wysiłek wkładany przez ucznia w usprawnianie się premiujemy oceną, która ma zasadniczy wpływ na 

ocenę semestralną, 

• przy wystawianiu oceny semestralnej i końcowej bierzemy pod uwagę systematyczność, 

zaangażowanie oraz frekwencję na zajęciach wychowania fizycznego,  

• uczeń może być nieprzygotowany do zajęć 3 razy w ciągu semestru, za każde następne 

nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczną. Każdy brak stroju ucznia jest odnotowywany w 

zeszycie nauczyciela. 

• wymagana jest biała koszulka i odpowiednie na salę gimnastyczną buty,  

• obowiązkiem ucznia jest uczęszczanie na zajęcia z pływania,  

• ocena za pływanie ma wpływ na ocenę semestralną i końcową z przedmiotu (może wpłynąć na jej 

obniżenie), 

• uczniowie mogą być zwolnieni z pływania jedynie po przedłożeniu zwolnienia lekarskiego, 

• dziewczęta raz w miesiącu mogą zgłosić niedyspozycję; w częstszych przypadkach wymagane jest 

zaświadczenie od rodzica lub lekarza specjalisty,  



• uczeń zwolniony okresowo z wychowania fizycznego (jeden miesiąc lub dłużej) jest obecny na lekcjach 

wychowania fizycznego i pomaga organizować zajęcia,  

• uczeń posiadający zwolnienie lekarskie wykluczające go z wykonywania określonych ćwiczeń (np.: 

biegi) nie może otrzymać oceny celującej nawet jeśli posiada oceny celujące (cząstkowe), 

• jeśli uczeń odmawia udziału w sprawdzeniu umiejętności w trakcie lekcji, na której się ona odbywa – 

otrzymuje ocenę niedostateczną,  

• uczeń ma dwa tygodnie na zaliczenie sprawdzianu, do którego nie przystąpił (po uzgodnieniu z 

nauczycielem); nie ma możliwości zaliczenia wszystkich sprawdzianów na koniec semestru lub roku 

szkolnego,  

• umiejętności oceniamy poprzez zadania kontrolno – oceniające oraz obserwację ucznia na zajęciach (w 

trakcie ćwiczeń i gry),  

• uczeń oceniany jest na podstawie sprawdzianów oraz wysiłku i zaangażowania jaki prezentuje na 

lekcjach,  

• uczeń może otrzymać dodatkową ocenę:  - za udział w zajęciach pozalekcyjnych (sportowych); - udział 

i reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych; - za osiąganie wybitnych wyników sportowych, 

może to wpłynąć na podwyższenie oceny,  

• uczeń zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu pływalni,  

• nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do wystawianej oceny, uczeń ma możliwość otrzymania 

dodatkowych wyjaśnień i uzasadnienia do wystawionej oceny,  

• nauczyciel pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju, motywuje do dalszej pracy,  

• nauczyciel wpisuje oceny do dziennika lekcyjnego ( elektronicznego ),  

• nauczyciel informuje wychowawcę o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia,                                   

o sytuacjach wymagających jego interwencji. 

Opracował zespół nauczycieli wychowania fizycznego w składzie: 

Małgorzata Niedźwiedzka    

Grzegorz Bazydło    

Zenon Bednarczyk     

Magdalena Niesterkowska                                     

Mariusz Przygoda   

                                                      

                                                                                            


