
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  Z WYCHOWANIA  

 

FIZYCZNEGO DLA SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  
 

 

Przedmiotowe zasady oceniania są dokumentem uzupełniającym do Wewnątrzszkolnego 

Systemu Oceniania, znajdującego się w Statucie Szkoły. 
 
 

A-nauczanie normalne 
 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć. 

 

I. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ – WYCHOWANIE FIZYCZNE.  

 

Cele edukacyjne 

• Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów. 

• Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów. 

• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. 

• Stosuje się do zasad bezpieczeństwa oraz wymogów zalecanych w sytuacji zagrożenia 

pandemią. 

Zadania szkoły 

• Stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i 

wyrażania własnych przeżyć w zabawach, grach, tańcach. 

• Tworzenie warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej. 

• Zapoznawanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji, turystyki oraz z 

podstawowymi zasadami uprawiania wybranych przez uczniów dyscyplin sportowych. 

• Doskonalenie oceny postawy ciała i poziomu sprawności ucznia wraz z 

monitorowaniem rozwoju psychomotorycznego. 

Treści 

• Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów: ruchowego, 

oddechowego, krążeniowego, nerwowego. 

• Formy ruchu stwarzające możliwości doskonalenia koordynacji wzrokowo – ruchowej 

oraz wzmocnienia kondycji fizycznej. 

• Ćwiczenia zwinnościowo – akrobatyczne oraz skoki. 

• Podstawowe elementy techniki i taktyki gier zespołowych, konkurencji 

lekkoatletycznych, gier rekreacyjnych, tańców, pływania, oraz wybranych sportów zimowych. 

• Ćwiczenia i zabawy według inwencji uczniów uwzględniające zasady współdziałania, 

respektowania przepisów, zasad i ustaleń. 

• Przepisy i zasady organizacji zajęć ruchowych uwzględniając troskę o zdrowie. 

• Badanie i ocena rozwoju oraz sprawności funkcjonowania organizmu. 



• Zasady sportowego współzawodnictwa. 

• Propozycje spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem gier, zabaw, form 

turystycznych i sportowych. 

Osiągnięcia 

• Organizowanie i uczestniczenie w rekreacji, turystyce, zawodach sportowych z 

przestrzeganiem obowiązujących zasad ( np. zasada „ czystej gry” w sporcie). 

• Hartowanie organizmu i dbałość o higienę. 

• Dbałość o prawidłową postawę ciała. 

 
 
 
 
 
 

II. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE.  

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego 

oraz jest zawsze przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ). 

• Jest aktywny na lekcji. 

• Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz 

przed i po ich zakończeniu ( dotyczy pobytu w szatni ). 

• Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o 

bezpieczeństwo własne i kolegów. 

• Ma godna naśladowania postawę koleżeńską i sportowa ( pomoc słabszym i mniej 

sprawnym ). 

• Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą 

i celującą. 

• Reprezentuje szkołę w zawodach na szczeblu miasta, gminy, powiatu i wyżej. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego 

oraz jest zawsze przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ). 

• Jest aktywny na lekcji. 

• Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz 

przed i po ich zakończeniu ( dotyczy pobytu w szatni ). 

• Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o 

bezpieczeństwo własne i kolegów. 

• Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową ( pomoc słabszym i mniej 

sprawnym ). 

• Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i 

bardzo dobrą. 

• Uczeń robi systematyczne postępy. 



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego 

oraz jest zawsze przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ). 

• Jest aktywny na lekcji. 

• Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz 

przed i po ich zakończeniu ( dotyczy pobytu w szatni ). 

• Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową ( pomoc słabszym i mniej sprawnym ). 

• Wykonuje elementy nauczane na ocenę, co najmniej dostateczną lub dobrą. 

• Uczeń robi systematyczne postępy na miarę swoich możliwości. 

• Mało angażuje się w życie sportowe szkoły i klasy. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego 

oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji ( często nie posiada wymaganego stroju sportowego 

). 

• Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną. 

• Poprawnie wykonuje elementy nauczane na ocenę dobrą i dostateczną. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz 

często nie jest przygotowany do lekcji ( nie posiada wymaganego stroju sportowego ). 

• Jest mało aktywny, nie zdyscyplinowany, ma nieobecności nie usprawiedliwione oraz 

lekceważący stosunek do zajęć. 

• Słabo wykonuje nauczane elementy ( na ocenę dopuszczającą i dostateczną ). 

• 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: 

• Bez usprawiedliwienia opuszcza zajęci z wychowania fizycznego oraz nie jest 

przygotowany do lekcji. 

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

• 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. 

 

III. CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA. 

• Minimalna ilość ocen w semestrze ( zgodnie z WSO ). 

• Aktywność na każdej lekcji ( udział w zajęciach pozalekcyjnych na koniec semestru 

lub roku ). 

• Frekwencja sprawdzana na każdej lekcji ( ocena na koniec semestru lub roku ). 

• Postęp sprawności fizycznej (2 razy w roku ). 

• Umiejętności, nie mniej niż jeden raz w miesiącu. 



• Wiadomości, na bieżąco. 

IV. ZASADY OCENIANIA. 

Metody sprawdzania osiągnięć uczniów: 

• Praca w grupach(np. wyścigi rzędów), 

• Praca samodzielna -  umiejętności praktycznych, 

• Aktywność i zaangażowanie, 

• Systematyczny udział w lekcji, 

Praca w grupach - ocenę za pracę w grupie może otrzymać cała grupa lub indywidualni 

uczniowie. Ocenie podlegają umiejętności: 
• planowania i organizowania pracy grupowej 

• efektywnego współdziałania 

• wywiązywania się z powierzonych ról 

• rozwiązywania problemów w sposób twórczy(taktyka) 

• oraz merytoryczna poprawność wykonywanych zadań, 

•  przestrzeganie zasad fair-play. 

 Praca samodzielna - wykonywana jest samodzielnie przez uczniów lub pod kierunkiem 

nauczyciela (np. sprawdziany umiejętności). Za daną pracę uczeń może otrzymać ocenę lub 

znak „+” będzie to uzależnione od stopnia trudności danego zadania . 
 

Aktywność i zaangażowanie – ocenę za  aktywność ucznia, nauczyciel wystawia dwa 

razy w roku szkolnym - na koniec I i II semestru. 

Aktywność na lekcji oceniana jest na bieżąco znakiem „+” lub „-”. Sześć znaków (+) 

równają się ocenie celującej. Trzy znaki (-) równoznaczne są z oceną niedostateczną. 

Przygotowanie do lekcji - uczeń ma obowiązek punktualnego i systematycznego 

przychodzenia na zajęcia wychowania fizycznego; po zakończonej lekcji 

pozostawia ład i porządek. 

Na lekcje wychowania fizycznego uczeń przynosi strój sportowy: 

- hala i boisko sportowe(obuwie sportowe zmienne, koszulka biała, spodenki 

granatowe lub czarne, dres sportowy), 

- pływalnia(strój kąpielowy jednoczęściowy dla dziewcząt, kąpielówki dla 

chłopców, okulary, czepek, klapki, ręcznik), 

Podczas lekcji uczeń nie je, nie pije, nie żuje gumy. 

Uczeń zobowiązany jest być przygotowanym do każdej lekcji. 

 
 

Frekwencję – celujący – uczestnictwo we wszystkich zajęciach 

• bardzo dobry – wszystkie nieobecności usprawiedliwione 

• dobry – jedna nieobecność nieusprawiedliwiona 

• dostateczny – dwie nieobecności nieusprawiedliwione 

• dopuszczający – trzy nieobecności nieusprawiedliwione 

• niedostateczny – więcej niż trzy nieobecności nieusprawiedliwione 



 

 
 

V.ZASADY POPRAWIANIA OCEN CZĄSTKOWYCH ORAZ WARUNKI 

UZYSKANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANIA (ŚRÓDROCZNEJ I 

KOŃCOWOWROCZNEJ) 

 

• Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej według następujących zasad: 

•  sprawdziany – w ciągu tygodnia od daty otrzymania, lub w czasie uzgodnionym 

z nauczycielem. 

 

•  Sprawdziany umiejętności są obowiązkowe. 

• Nieobecni uczniowie uzupełniają brakujące sprawdziany w terminie ustalonym z 

nauczycielem. 

• Uczeń cały czas pracuje na ocenę śródroczną i końcoworoczną! 

Od chwili podania informacji o propozycji oceny śródrocznej lub końcoworocznej 

uczeń ma ok. 4 tygodnie na poprawę oceny na wyższą  niż proponowaną na zasadach 

i w termine ustalonym przez nauczyciela - tj. poprawa ocen ze wskazanych 

sprawdzianów, wykonanie prac dodatkowych lub inne uzgodnione wymagania. 

Ocena z wychowania fizycznego może być podniesiona za dodatkową aktywność 

ucznia np. udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, zawodach sportowych, 

turniejach i rozgrywkach poza szkolnych, konkursach plastycznych i literackich o 

tematyce sportowej itp. 
 

 

 

VI. KONTRAKT Z UCZNIEM. 

• Uczeń ma obowiązek poznać zasady bhp na lekcji wychowania fizycznego i 

przestrzegać je. 

• Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji wychowania fizycznego strój sportowy, 

obuwie sportowe ( dostosowane tylko do ćwiczeń na sali gimnastycznej ). 

• Wstęp na salę gimnastyczną tylko w obuwiu sportowym. 

• W czasie lekcji w sali gimnastycznej mogą przebywać jedynie uczniowie, którzy mają 

w tym czasie lekcje wychowania fizycznego lub zajęcia sportowe. 

• Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić brak stroju. Każdy następny brak stroju, to 

ocena niedostateczna. 

• Zwolnienie z całego roku szkolnego powinno być przedstawione do końca września, a 

z II semestru do końca lutego 

• Zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego nie zwalnia ucznia z 

obecności na tej lekcji. 

• Uczeń, który ma zwolnienie lekarskie może być zwolniony z lekcji, jeżeli jest to jego 

pierwsza lub ostatnia lekcja, po uprzednim przedstawieniu nauczycielowi i dyrekcji oświadczenia 

rodziców, że w tym czasie biorą za niego odpowiedzialność. 

• Zwolnienia krótkotrwałe muszą być przedstawione na lekcji w dniu, którego dotyczą. 

• Konsekwencją podrobienia lub przedstawienia niezgodnego z faktycznym stanem 



fizycznym zwolnienia lekarskiego jest powiadomienie wychowawcy i rodziców. 

• Konsekwencją podrobienia zwolnienia od rodziców jest powiadomienie wychowawcy. 

• Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczących w szatni dyrekcja szkoły oraz 

prowadzący zajęci a nie odpowiadają. 

• Uczeń ma zakaz wnoszenia na lekcję wychowania fizycznego: odtwarzaczy, teczek, 

telefonów komórkowych oraz artykułów spożywczych i ich spożywania. 

• Uczeń ma obowiązek zaliczania poszczególnych elementów obejmujących program 

nauczania. Na uzupełnienie lub poprawę danego elementu uczeń ma dwa tygodnie. Jeżeli uczeń 

przebywał na zwolnieniu lekarskim, czas ten liczony jest od momentu pojawienia się ucznia w 

szkole po zwolnieniu lekarskim. Po upływie tego czasu, w wyniku nie przystąpienia do zaliczenia 

uczeń dostaje ocenę niedostateczną. 

• Uczeń ma prawo odwołać się od każdej oceny i możliwość jej poprawy. 

• Uczeń, którego frekwencja na lekcji wychowania fizycznego jest mniejsza niż 50 % ( 

mowa o aktywnym uczestnictwie w lekcji w danym semestrze ) jest niesklasyfikowany. 

• Uczniowie, niećwiczący mają obowiązek pomagać w organizacji lekcji nauczycielowi. 

• Uczniowie nie mają prawa przebywać na sali gimnastycznej w czasie przerwy bez 

opieki nauczyciela. 

• Dziewczęta mogą raz w miesiącu zgłosić niedyspozycję. Odstępstwa od tej reguły, 

jedynie na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty. 

• Spóźnienie na lekcję wychowania fizycznego ucznia powyżej 15 min. bez 

usprawiedliwienia traktowane jest jako nieobecność. 

• Wychodzenie ucznia z lekcji możliwe jest jedynie za zgodą nauczyciela. 

• Uczniowie mają obowiązek dbać o sprzęt sportowy, jak i o ład i porządek w szatniach. 

• Zabrania się palenia papierosów w szatniach 

 

 

B -Nauczanie zdalne i hybrydowe. 
Treści nauczania zawarte są w blokach : 
• „Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna”, 
• „Aktywność fizyczna”, 

•  ”Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej” 
•  „Edukacja zdrowotna”. 

Jako domową aktywność proponujemy: 

• ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem sprzętów domowych, takich jak 

krzesło, łózko itp., 

• ćwiczenia z przyborem (skakanka, hula hop, piłka itp.), 

• domowa siłownia (obciążenia z butelek z wodą, taśmy, drążki itp.), 

• zumba, pilates, joga, taniec, 

• programy treningowe z progresją, takie jak „Aerobiczna 6 Weidera”, 

• wykonywanie testów sprawności fizycznej, 

• ćwiczenia urozmaicone pomocami, takimi jak „sportowe koło fortuny”, gry planszowe 



z zadaniami ruchowymi do wykonania, 

• filmy o tematyce sportowej, 

•  quizy do rozwiązania z piłki nożnej, siatkówki, piłki koszykowej,ręcznej, krzyżówka 

sportowa, wykreślanka sportowa (klasy 4 i 5), propozycje gier planszowych na sportowo 

(Chińczyk, sportopoly, alfabet ćwiczeń). 

• korzystanie z aplikacji internetowych do pomiaru aktywności fizycznej, 

• w oparciu o Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej, uczeń samodzielnie 

wykonuje zadania przesłane przez nauczyciela. 

 

Ocenianie uczniów 
 

• metody pracy, ilość materiałów jest dostosowana do możliwości psychofizycznych 

uczniów, 
• należy wziąć pod uwagę:  

- ograniczoną dostępność uczniów do komputera, internetu, czy dobrego komputera, 
- terminowość i oryginalność przesyłanych prac, 

- przesyłanie prac dodatkowych, 
- aktywność wg. własnych pomysłów. 
 

Kryteria na poszczególne oceny: 
• Karta pracy  

 

 

Ocena 
 

 

Wymagania / kryteria 
 

celujący  

1. Uczeń odpowie na zadane przez nauczyciela 

pytania/pytanie. 
2. Uczeń przedstawi swoje pytanie dotyczące tematu 

zawartego w artykule, prezentacji czy też filmie. 
3. Uczeń prześle link o podobnej tematyce (artykuł, 

film, prezentacja). 
 

bardzo dobry  

 1. Uczeń odpowie na zadane przez nauczyciela 

pytania/pytanie. 
2. Uczeń przedstawi swoje pytanie dotyczące tematu 

zawartego w artykule, prezentacji czy też filmie.  
 

dobry   

1. Uczeń odpowie na zadane przez nauczyciela 

pytania/pytanie.  
  

dostateczny  

 1. Uczeń odpowie na zadane przez nauczyciela 

pytania/pytanie niewyczerpująco.  
 

dopuszczający  

 1. Uczeń potwierdzi mailem, że przeczytał artykuł lub 

obejrzał film.  
 

niedostateczny  

 1. Uczeń nie podejmie się wykonania zadnia.  
 



 

• Sprawność fizyczna 

 

Ocena 
 

Wymagania / kryteria 

celujący Ćwiczenia fizyczne 6x w tygodniu* 

bardzo dobry Ćwiczenia fizyczne 5x w tygodniu 

dobry  Ćwiczenia fizyczne 3x w tygodniu 

dostateczny Ćwiczenia fizyczne 2x w tygodniu 

dopuszczający Ćwiczenia fizyczne 1 x w tygodniu lub na 2 tygodnie 

niedostateczny Brak potwierdzonej aktywności fizycznej 

• * karta pracy podpisana przez rodziców 

 
 


