
 
 
 
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu 
 

I Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod 
uwagę: 
 

• Wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 
specyfiki tych zajęć 

• Zaangażowanie ucznia podczas zajęć z wychowania fizycznego 
• Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych. Frekwencja 
• Przygotowania do zajęć 

• Aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkolę na rzecz kultury 
fizycznej 

• Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonywania zadań i poziom 
            zdobytej wiedzy 

• Udział w zawodach sportowych 
 
II Obszary oceny ucznia z wychowania fizycznego: 

Podstawowe obszary oceniania 

1. Umiejętności indywidualne ruchowe, 
2. Uczestnictwo i przygotowanie do lekcji, 
3. Aktywność i postawa wobec przedmiotu i kultury fizycznej 
4. Reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych, oraz aktywność 

Dodatkowe obszary oceniania: 

Uczestnictwo w pozalekcyjna -Szkolny Klub Sportowy, inne Kluby Sportowe, 
Uwaga: Uczeń, który nie spełnia dodatkowego obszarów oceniania, będzie 
oceniany tylko z podstawowych obszarach oceniania. 

Ad 1. Ocena indywidualnych umiejętności ruchowych 

Określenie poziomu postępu ucznia w zakresie umiejętności powinno odbywać się zarówno 
po zrealizowaniu odpowiedniego cyklu programu, jak i systematycznie na każdej lekcji 
(ocena słowna). 

Kontroli i ocenie mogą podlegać umiejętności z następujących grup: 

-technika i taktyka wykonania poszczególnych elementów nauczanych dyscyplin                              
i konkurencji m.in.: z gier zespołowych, gimnastyki, lekkiej atletyki, innych, 

-podczas wykonywania elementów technicznych oceniamy przede wszystkim poprawność 
danego ćwiczenia. 

Oceniając sprawność motoryczną oceniamy postęp, jaki wykazuje uczeń w trakcie swojej 
edukacji 



 

 

Ad 2. Ocena uczestnictwa i przygotowania do zajęć  

Uczestnictwo w zajęciach jest ważnym elementem w realizacji procesu wychowania 
fizycznego. Systematyczny udział w zajęciach ma za zadanie wdrażanie ucznia do 
systematycznego podejmowania aktywności fizycznej w życiu codziennym. Dopuszczalny 
jest pewien procent nieobecności spowodowanej sytuacją losową, o której decyduje po 
konsultacjach z wychowawcą dany nauczyciel wychowania fizycznego. 

Uwaga!!! 

Zwolnień od lekarza oraz zwolnień od rodziców z powodu choroby nie wlicza się do ilości 
opuszczonych  

Przygotowanie do lekcji (strój sportowy) 

Przez przygotowanie do zajęć rozumiane jest: posiadanie przez ucznia właściwego stroju 
sportowego (tj. spodenki sportowe, koszulka, obuwie zmienne lub dres przeznaczonego 
wyłącznie do ćwiczeń fizycznych), niespóźnianie się na lekcje, nieopuszczanie lekcji bez 
usprawiedliwionej przyczyny (przez takie nieopuszczanie lekcji wychowania fizycznego 
rozumie się sytuację, kiedy uczeń danego dnia obecny jest na wszystkich lekcjach oprócz 
lekcji wychowania fizycznego, nie jest zwolniony z tej lekcji przez wychowawcę, rodzica, 
dyrektora szkoły bądź lekarza). 

Każdy przypadek braku stroju lub braku odpowiedniego zmiennego i czystego obuwia, jest 
odnotowany w dzienniku nauczyciela wychowania fizycznego.  

Ad 3.Ocena za aktywność i postawę wobec przedmiotu. 

Aktywność ucznia na zajęciach wychowania fizycznego zaznaczana jest przy pomocy 
znaków (+) i (-). Zapisywana jest w dzienniku nauczyciela wychowania fizycznego. 
Kryterium dotyczące oceny postawy ucznia i stosunku do zajęć lekcyjnych uwzględnia  

PLUSY (+) uczniowie otrzymują za: przygotowanie do lekcji, przejawy zaangażowania, 
stosunek do przedmiotu, wykonywanie ćwiczeń w sposób zbliżony do swoich maksymalnych 
możliwości, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach, przygotowanie lub prowadzenie 
części lekcji, zawodów sportowych, pełnienie roli kapitana zespołu, grupowego czy sędziego, 
stosowanie zabiegów higienicznych, dbanie o bezpieczeństwo swoje, przestrzeganie 
regulaminu i innych, przestrzeganie zasad bhp regulaminów i zasad fair play, poszanowanie 
mienia społecznego, obowiązkowość, sumienność, zdyscyplinowanie i życzliwy stosunek do 
innych. oraz inne czynności związane ze sportem lub rekreacją ( zrobienie gazetki o tematyce 
sportowej , udział w rajdzie rowerowym itp.)  

MINUSY (-) uczniowie uzyskują: przy niechętnym i negatywnym stosunku do uczestnictwa 
w zajęciach za w/w elementy. 

Za uzyskanie: 

• 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, 
• 4 plusów i 1 minusa -ocenę dobrą, 
• 3 plusów i 2 minusów – ocenę dostateczną, 
• 2 plusów i 3 minusów – ocenę dopuszczającą, 



• 1 plus i 4 minusy – ocena niedostateczną 

Za aktywność uczeń może maksymalnie otrzymać z przedmiotu oceną bardzo dobrą. 

 

Ad 4. Ocena za udział w zawodach sportowych i aktywność pozalekcyjną 

Na ocenę z tego obszaru składa sie reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych różnego 
szczebla. 

 III. Zwolnienia 

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
 
IV. Kryteria ocen 
 
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. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz 

przed i po ich zakończeniu. 
4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o 

bezpieczeństwo własne i kolegów.  
5. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportowa ( pomoc słabszym i mniej 

sprawnym ).  
6. Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem  nauczania na ocenę bardzo dobrą 

i celującą.  
7. Reprezentuje szkołę w zawodach na szczeblu minimum rejonowym lub 

wojewódzkim.  

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. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz 

przed i po ich zakończeniu ( dotyczy pobytu w szatni ).  
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. Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i 

bardzo dobrą.  
7. Uczeń robi systematyczne postępy.  
8. Reprezentuje szkołę w zawodach na szczeblu minimum miejskim. 

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. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz 

przed i po ich zakończeniu ( dotyczy pobytu w szatni ).  
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 systematyczne 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 dyscypliną.  
3. Poprawnie wykonuje elementy nauczane na ocenę dobrą i dostateczną.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

1. Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz 
często nie jest przygotowany do lekcji ( nie posiada wymaganego stroju sportowego ).  

2. Jest mało aktywny, nie zdyscyplinowany, ma nieobecności nie usprawiedliwione oraz 
lekceważący stosunek do zajęć.  

3. Słabo wykonuje nauczane elementy ( na ocenę dopuszczającą i dostateczną ).  
4. Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie 

dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń 
przekazywanych przez nauczyciela.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

1. Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich 
zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i 
zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.  

2. Często bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia z wychowania fizycznego lub nie jest 
przygotowany do lekcji. 

3. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji.  

 


