
1 
 

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego       
obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 4 w Hajnówce 

 
          I.       Cele przedmiotowego systemu oceniania 

1) Dostarczanie zainteresowanym ( uczniom, jego rodzicom lub opiekunom, dyrekcji 
                    szkoły) wszechstronnej i rzeczowej informacji o postępach, osiągnięciach, brakach 
                    i uzdolnieniach ucznia w zakresie nauki wychowania fizycznego. 

2) Wspieranie ucznia w jego dążeniu do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju 
fizycznego i pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, określonych w 
treściach kształcenia i wychowania fizycznego. 

3) Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 
4) Przekazywanie podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających 

                    samokontrolę, samoocenę i samodzielne podejmowanie działań służących 
                    udoskonaleniu wszystkich funkcji organizmu. 

5) Motywowanie ucznia do dalszej pracy w zakresie doskonalenia sprawności 
fizycznej. 

6) Informowanie nauczyciela o trafności doboru metod i sposobów nauczania i 
oceniania 

      
  II.         Podstawą  prawna opracowania przedmiotowego systemu oceniania  jest  
               Wewnątrzszkolny System Oceniania 
  
  III.       Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności składające się  na ocenę  
              semestralną i końcową 

-   Stopień opanowania wymagań podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie: 
sprawności motorycznej, poziomu umiejętności ruchowych i poziomu wiadomości 
z wychowania fizycznego. 

 -   Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych. Frekwencja. 
 -   Przygotowanie do zajęć. 
 -   Postawa ucznia i stosunek do wychowania fizycznego. 
 -   Aktywność  na lekcji wychowania fizycznego 
 -   Udział w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych 

 
          Ad. Sprawność motoryczna, umiejętności ruchowe i wiadomości 

 Poziom sprawności motorycznej (siła, szybkość, zwinność, wytrzymałość) 
             określamy na podstawie wyników uzyskanych w wybranych testach. 
             Test sprawności fizycznej (narzędzie sprawdzania) jest do wglądu u nauczyciela, a 
             określony wynik przekłada się na określoną ocenę cząstkową ) 

 Ocenę sprawności motorycznej nauczyciel przeprowadza bez wcześniejszej 
zapowiedzi. 

 W drugim semestrze nauki nauczyciel winien wziąć pod uwagę w szczególności stan 
sprawności motorycznej ucznia w stosunku do stanu wyjściowego uzyskanego w 
pierwszym semestrze, tj. za poprawę osiągniętego wyniku należy podwyższyć 
uzyskaną ocenę o pół stopnia, a w przypadku dużej poprawy wyniku o cały jeden 
stopień. 

 Forma sprawdzianu - działania praktyczne właściwe dla danego testu sprawności 
fizycznej. 
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  Poziom umiejętności ruchowych ucznia oceniamy z tych działów, które były    przedmiotem 
nauczania w danym semestrze (np. gimnastyka, gry zespołowe, lekka atletyka itp.) oraz 
umiejętności zdobytych na zajęciach fakultatywnych. Tematyka zajęć znajduje się w 
załączonym rozkładzie materiału. 
 
Ad. Przygotowanie do zajęć 
Przez przygotowanie do zajęć lekcji wychowania fizycznego rozumie się posiadanie przez 
ucznia czystego, odpowiedniego stroju sportowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
higienę i właściwe przeznaczenie stroju (tylko do ćwiczeń fizycznych). Za każdy przypadek 
braku stroju, bądź braku odpowiedniego obuwia lub niewłaściwej higieny stroju, nauczyciel 
stawia po jednym minusie. Za trzykrotny brak stroju oraz każdy następny, uczeń otrzymuje 
ocenę niedostateczną. Systematyczność noszenia stroju wpływa na ocenę z aktywności na 
lekcji. 
W okresie jesienno – zimowym i zimowo – wiosennym uczeń zobowiązany jest do posiadania 
dresu sportowego lub cieplejszej odzieży na zajęcia lekcyjne w terenie. 

 
Ad. Postawa ucznia i stosunek do wychowania fizycznego. 
 
Rozumiemy przez to: 

 aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji, 
 inwencję twórczą 
 postawę społeczną ucznia (stosunek do kolegów i koleżanek), 
 kulturę osobistą, 
 systematyczne usprawnianie (dążenie do poprawy swojej sprawności), 
 stosunek do zajęć sportowych (zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i zadań 

zbliżone do maksymalnych swoich możliwości) 
 dyscyplina podczas zajęć 
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji 
 przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów sportowych 
 postawa "Fair play" podczas lekcji 
 współpraca z grupą 
 Nauczyciel może oceniać uczniów po każdych zajęciach, stawiając im plusy i minusy. 

             6 plusów – daje nam ocenę celującą 
             6 minusów – daje nam ocenę niedostateczną 
 
 Ad. Aktywność  na lekcji wychowania fizycznego 

 Oceny za aktywność mają za zadanie zachęcać ucznia i mobilizować go do osiągania          
lepszych ( na miarę jego indywidualnych możliwości) wyników sportowych.  

 Uczeń niećwiczący: 
- pomaga w sędziowaniu 
- organizuje lub pomaga w organizacji zajęć ruchowych 
- wywiązuje się z roli kibica 
- angażuje się i pomaga w przygotowaniu imprezy sportowej na terenie szkoły lub poza nią 
- uczeń pomaga w redagowaniu ściennej gazetki sportowej. 
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 Ad. Udział w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych 
Na podniesienie oceny z wychowania fizycznego wpływ ma aktywność pozalekcyjna 
i pozaszkolna w zakresie wychowania fizycznego i sportu gdy: 

 uczeń reprezentuje szkołę w zawodach sportowych 
 uczeń bierze aktywny i systematyczny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych 

na terenie szkoły lub poza nią.  
 uczeń uprawia sport wyczynowo (uzyskuje znaczące osiągnięcia). 

 
IV. Priorytety oceniania 
-  Postęp sprawności motorycznej; 
-  Poziom umiejętności; 
-  Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych, przygotowanie do zajęć, postawa ucznia 
-  Aktywność na lekcji wychowania fizycznego 
-  Udział w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych. 
 
V. Zwolnienia z ćwiczeń 
1. Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą w pełni brać udziału w zajęciach 
wychowania fizycznego, zobowiązani są do przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia 
lekarskiego nauczycielowi prowadzącemu. 
2. Uczniowie posiadający częściowe zwolnienie z wychowania fizycznego powinni być 
oceniani wyłącznie z materiału, który wolno im wykonywać. 
W tabeli ocen należy brać pod uwagę wyłącznie testy i sprawdziany dotyczące materiału nie 
objętego zwolnieniem. W przypadku, gdy zwolnienie kończy się w roku szkolnym należy w 
miarę możliwości pozwolić uczniowi uzupełnić zaległości. 
3. Uczeń i rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do 
wykonywania ćwiczeń ( przebyte choroby, urazy). W przypadku niedyspozycji spowodowanej 
menstruacją u dziewcząt, ewentualnego złego samopoczucia z tym związanego – uczennica 
zgłasza dany fakt nauczycielowi. Forma udziału dziecka w zajęciach zależy od samopoczucia 
uczennicy. 
4. W przypadku, gdy zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego na prośbę 
rodziców przekroczą 60% wszystkich zajęć w danym semestrze - uczeń zobowiązany jest 
przedstawić opinię lekarza w przeciwnym razie może być nieklasyfikowany. 
 
VI. Wymagania programowe na poszczególne stopnie 
Ocena celująca  
Uczeń: 
- spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, 
- aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach 
działalności związanej z wychowaniem fizycznym, 
- reprezentuje szkołę na różnego rodzaju zawodach i imprezach sportowych, 
- bierze aktywny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły lub poza 
nią, jest to działalność systematyczna, 
- aktywność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 100% obecności(nie dotyczy zwolnień 
lekarskich) 
- wykazał wysoki poziom z zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w lekcji 
wychowania fizycznego otrzymując stopnie celujące z aktywności, 
- jest zawsze przygotowany do zajęć z wychowania fizycznego 
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Ocena bardzo dobra.  
Uczeń: 
- jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć nie budzą najmniejszych 
zastrzeżeń ( uzyskując oceny cząstkowe bardzo dobre ), 
- systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w 
osobistym usprawnianiu, 
- przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – oceniających, 
- aktywność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 89% - 99% obecności, 
- bierze aktywny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych ( nie 
jest to jednak działalność systematyczna ), 
- całkowicie opanował materiał programowy. 
- jest sprawny fizycznie, ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim 
tempie i dokładnie. 
 
Ocena dobra.  
Uczeń: 
- wykazał się średnim poziomem z poszczególnych zadań dotyczących uczestnictwa 
i zaangażowania w lekcji wychowania fizycznego ( oceny dobre ), 
- swoją postawą społeczną, stosunkiem do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń, 
- wykazał się średnim poziomem opanowania wiadomości, 
- przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – sprawdzających, 
- aktywność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 76% - 85% obecności. 
- podczas sprawdzianów wykazał się średnim opanowaniem elementów technicznych, które 
tylko w większej części potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu, 
- z drobnymi niedociągnięciami potrafi zdiagnozować własny rozwój fizyczny, wydolność 
fizyczną i sprawność fizyczną za pomocą testu obowiązującego na lekcji wychowania 
fizycznego i z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki. 
 
Ocena dostateczna.  
Uczeń: 
- wykazał się przeciętnym poziomem z zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania 
w lekcji wychowania fizycznego ( oceny dostateczne ), 
- wykazał się przeciętnym poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania 
fizycznego, 
- aktywność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 63% - 75% obecności, 
- przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – oceniających, 
- opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie. 
 
Ocena dopuszczająca.  
Uczeń: 
- jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć budzą duże zastrzeżenia, 
- przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – sprawdzających, 
- aktywność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 50% - 62% obecności, 
- podczas sprawdzianów wykazał się niskim poziomem opanowania umiejętności, 
których nie potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu. 
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Ocena niedostateczna.  
Uczeń: 
- jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć budzą duże zastrzeżenia 
(uzyskując oceny cząstkowe niedostateczne ), 
- jest nieprzygotowany do zajęć więcej niż dwa razy w semestrze, 
- nie przystąpił do zadań kontrolno – sprawdzających, 
- nie przywiązuje wagi do własnej sprawności fizycznej, 
- wykazał się bardzo słabym poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania 
fizycznego 
 
 
                                                                                                     Nauczyciele Wychowania Fizycznego 
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                                                                                                             Jolanta Stawarz 
                                                                                                             Piotr Oniszczuk 
                                                                                                             Andrzej Grygoruk 
 


