
Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego  
w Szkole Podstawowej nr 18  

 (zgodnie ze szkolnym systemem oceniania) 

1. SKALA OCEN 

1 – niedostateczny 
2 – dopuszczający 
3 – dostateczny  
4 – dobry 
5 – bardzo dobry  
6 – celujący  
dodatkowe oznaczenia – , +, bs (brak stroju) 

Oceny bieżące,  w zależności od formy sprawdzania wiedzy i stopnia trudności, mają różna wagę: 

1) Zaangażowanie, aktywność na zajęciach, Wygrane i Udział w zawodach sportowych na szczeblu 
rejonowym, wojewódzkim i wyżej– waga 3; 

2) Sprawdziany umiejętności uczniów – waga 2; 

3) Pozaszkolna aktywność sportowa ucznia (zajęcia w klubach i szkółkach sportowych– waga 1; 

4) Wygrane konkursy i zawody sportowe miejskie lub szkolne – waga 2; 

5) Udział w konkursach i zawodach sportowych – waga 1. 

2. PRZEDMIOT OCENY 

Oceniane będą:  
– wywiązywanie się z obowiązków wynikających z realizacji treści nauczania;  
–  systematyczny i aktywny udział w zajęciach;  
–  zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć;  
–  udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę/klub 
–  stosunek do partnera i przeciwnika;  
–  stosunek do własnego ciała;  
–  postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych 
klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami;  
–  osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania oraz 
poziom zdobytej wiedzy. 



3. KRYTERIA OCEN  

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w 
przebieg zajęć.Wykazuje inicjatywę w podejmowaniu różnorodnych zadań związanych z 
realizowanymi treściami nauczania. Zawsze przestrzega zasad bezpiecznego udziału w różnych 
formach aktywności, zapewniając bezpieczeństwo sobie i innym. Opanował wszystkie 
wymagania określone w standardach wymagań na miarę swoich możliwości. Posiada 
wiadomości wykraczające poza program nauczania w danej klasie. Prowadzi sportowy i 
higieniczny tryb życia. Aktywnie i chętnie uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach sportowo--
rekreacyjnych, bierze udział w konkursach i zawodach jako zawodnik, współorganizator, sędzia 
lub kibic. Przestrzega zasad fair play w sporcie i codziennym życiu. Jest inicjatorem różnych 
form aktywności fizycznej dla swoich rówieśników. Wykazuje zainteresowanie wybraną 
dyscypliną sportu, na bieżąco śledzi wydarzenia sportowe w kraju i na świecie.  

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który zawsze bierze aktywny udział w zajęciach. 
Z dużą starannością i sumiennością wykonuje wszystkie zadania, jest zawsze przygotowany do 
zajęć. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych. Opanował, na miarę swoich możliwości, większość 
wymagań określonych w standardach wymagań. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, 
systematycznie doskonali swoją sprawność fizyczną i osiąga duże postępy w osobistym 
usprawnieniu. Uczestniczy czynnie w zajęciach po pozalekcyjnych o charakterze sportowo-
rekreacyjnym. Przestrzega zasad fair play w czasie wszystkich gier i zabaw. Interesuje się 
wybraną dyscypliną sportu, śledzi wydarzenia sportowe w kraju i na świecie.  

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków, osiąga 
postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości określonych w standardach wymagań. Jest 
właściwie przygotowany do większości zajęć. Wykonuje zadania z dużą starannością i 
sumiennością. Prowadzi higieniczny tryb życia. Stosuje zasady bezpieczeństwa w czasie 
wszystkich zajęć ruchowych, nie stwarza swoim postępowaniem zagrożenia dla innych. 
Interesuje się wydarzeniami sportowymi w kraju i na świecie, zna największe osiągnięcia 
polskich sportowców. Uczestniczy w pozalekcyjnych działaniach sportowych i rekreacyjnych 
organizowanych przez szkołę.  

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który wywiązuje się ze swoich obowiązków w 
stopniu podstawowym. Bywa nieprzygotowany do zajęć, w których uczestniczy z niewielkim 
zaangażowaniem. Nie przestrzega wszystkich zasad bezpiecznego zachowania się na zajęciach. 
Osiąga niewielki postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości określonych w standardach 
wymagań. W wykonywaniu zadań jest mało staranny. Sporadycznie uczestniczy w działaniach 
sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez szkołę. 
  
 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który często bywa nieprzygotowany do zajęć i 
nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Uczestniczy w zajęciach z małym zaangażowaniem. 
Często nie przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się, swoim zachowaniem stwarza 
sytuacje niebezpieczne dla innych. Niechętnie uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych.  

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący 
stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w 
lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i 



innych, jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć. Prowadzi niehigieniczny i niesportowy 
tryb życia.  

Za brak aktywności, brak zaangażowania w przebieg zajęć uczeń otrzymuje „–”. Pięć takich 
znaków w ciągu semestru zamienianych jest na cząstkową ocenę niedostateczną. Za wykonanie  
dodatkowych prac, staranne przygotowanie się do zajęć, aktywność i zaangażowanie w 
wykonanie zadań uczeń otrzymuje „+”. Pięć takich znaków w ciągu semestru zamienianych jest 
na cząstkową ocenę celującą.  

4. ZASADY POPRAWIANIA OCEN: 

A) Cząstkowych 

Uczeń, który jest nieobecny na sprawdzianie, ma obowiązek  przystąpić do niego                     
w okresie dwóch tygodni od przyjścia do szkoły  lub w terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela.W przypadku nie przystąpienia do zaliczenia uczeń otrzymuje wpis  do dziennika 
w postaci  „nb”.  
Uczeń ma prawo poprawienia oceny cząstkowej w terminie nieprzekraczającym okresu 
dwóch tygodni przed wystawieniem ocen semestralnych.                                                                                                                                                                                             

B)Klasyfikacyjnych: śródrocznych i końcoworocznych: 
Uczeń ma prawo poprawić ocenę klasyfikacyjną śródroczną i końcowonroczną o ile ocena ta 
wynika z ocen cząstkowych za sprawność motoryczną, umiejętności ruchowych, elementów 
technicznych lub wiadomości. Sprawdzian podwyższający ocenę klasyfikacyjną składa się 
przede wszystkim z części praktycznej z zakresu tematyki realizowanej w danym semestrze. 

Jeżeli ocena wynika z braku aktywności i zaangażowania ucznia na lekcjach - nie ma on 
możliwości poprawy tej oceny. 

Wystawienie oceny niedostatecznej czy nie klasyfikacji na semestr nie powoduje 
konieczności zdawania przez ucznia żadnego egzaminu. Niemniej jednak nauczyciel może 
wymagać zaliczenia/poprawienia przez ucznia materiału, który nie został opanowany.  

5. SPOSÓB INFORMOWANIA O OCENACH 

1) zebraniach klasowych; 

2) konsultacjach indywidualnych z wychowawcą, nauczycielami lub pedagogiem szkolnym; 

3) w czasie dni otwartych; 

4) poprzez eDziennik. Rodzice są zobowiązani do korzystania z eDziennika w celu: analizowania ocen i 
frekwencji dziecka, odbierania wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych 
nauczycieli lub pracowników szkoły. Rodzice, którzy nie mają możliwości analizowania postępów 
edukacyjnych dziecka, mogą skorzystać z komputera z dostępem do Internetu w pracowni 
komputerowej. 

Nauczyciel informuje ucznia i rodziców o ostatecznej ocenie śródrocznej/rocznej nie później niż tydzień 
przed konferencją klasyfikacyjną rady pedagogicznej poprzez wpisanie jej do eDziennika. 



6. USPRAWIEDLIWIENIE, ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. 

A) Usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych w terminie do 7 dni po powrocie 
do szkoły. Usprawiedliwienie podpisują rodzice dziecka. Nieobecność powyżej 5 dni powinna 
być usprawiedliwiona przez lekarza (jeśli dziecko jest chore). Po tym terminie nieobecności 
uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.  
Jeśli rodzice zwalniają dziecko w trakcie lekcji, to czynią to pisemnie  

B) Zwolnieniu podlegają 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.  

  -) W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 
wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica 
zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania 
fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w 
zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania 
fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  

  -) W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia 
ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji 
zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką 
nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki 
na czas trwania lekcji wychowania fizycznego ( zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji 
w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się  

 „zwolniony” albo „ zwolniona”.  

Moduł WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym jest pomocniczą formą kontaktu z rodzicami, 
nie zastępuje on tradycyjnych form kontaktów rodziców ze szkołą. 
Nie można za pomocą modułu WIADOMOŚCI usprawiedliwiać nieobecności i spóźnień ucznia w 
szkole, ani zwalniać dziecka z zajęć lekcyjnych. W tym zakresie obowiązują dotychczasowe 
zasady postępowania. 

7. UWAGI DODATKOWE 

• Uczeń jest zobowiązany do systematycznego przynoszenia stroju sportowego (biała 
koszulka + spodenki gimnastyczne lub spodnie dresowe) i obuwia sportowego. Jest to 
warunek czynnego uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego, świadczący o 
przygotowaniu ucznia do lekcji. 

• Nie wolno ćwiczyć w zegarkach, w kolczykach, pierścionkach, łańcuszkach, bransoletach, 
w rozpuszczonych włosach nadających się do związania, z długimi paznokciami, z gumą 
do żucia w ustach. 

• Uczeń ma prawo zgłosić przed zajęciami, że jest nieprzygotowany do zajęć ( brak stroju 
sportowego) 2 razy w danym semestrze (bs). Każdy kolejny brak stroju skutkuje oceną 
niedostateczną. 



• Dziewczęta w czasie niedyspozycji  zwalniane są z wykonywania intensywnego  wysiłku 
fizycznego, natomiast obowiązuje je aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

• Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do posiadania aktualnych badań  lekarskich. 
Brak badań dyskwalifikuje ucznia z uczestnictwa w zajęciach specjalnych (pływanie, piłka 
nożna) oraz skutkuje obniżeniem oceny z wf. 

 • W trakcie lekcji obowiązuje bezwzględny zakaz używania przez uczniów telefonów 
komórkowych i urządzeń multimedialnych. 


