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Przedmiotowe zasady oceniania z Wychowania fizycznego 

dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej 

na rok szkolny 2020/2021 

 

I. DIAGNOZA: 

Nauczyciel przeprowadza diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów w wybranej przez siebie formie, 

o wynikach informuje uczniów i rodziców. 

II. TREŚCI: 

Nauczyciel realizuje treści zawarte w podstawie programowej nauczania wychowania fizycznego na II 

poziomie edukacyjnym  w zakresie podstawowym lub rozszerzony w oparciu o obowiązujący aktualnie 

w szkole program nauczania. 

III. FORMY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:  

1. Aktywność i zaangażowanie na zajęciach  

 Co najmniej dwie oceny w semestrze na podstawie obserwacji (udział w rozgrzewce, 

ćwiczeniach i zaangażowanie w grze) 

2. Zajęcia dodatkowe, opracowanie i przeprowadzenie, atrakcyjnych form rozgrzewki, lub ćwiczeń w 

wybranej dyscyplinie, systematyczny udział w zajęciach sportowych i ruchowych poparty sukcesami 

i umiejętnościami w danej dyscyplinie.. 

3. Frekwencja-jedna ocena w semestrze. 

4. Umiejętności z dyscyplin sportowych, trzy oceny w semestrze w formie ćwiczeń, zastosowaniu w 

grze..  

5. Progres sprawności fizycznej: szybkość, wytrzymałość, skoczność, siła, wytrzymałość szybkościowa 

6. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych  

7. Projekty, prezentacje multimedialne.  

8. Zaangażowanie w przedmiot.(w razie potrzeby aktywność i zaangażowanie w nauczaniu zdalnym, 

organizacja imprez i zawodów sportowych i i rekreacyjnych (sędziowanie i organizacja) 

9. Inne: dodatkowe kategorie nauczyciela 

 

IV. WYMAGANIA PROGRAMOWE 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, 

umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie. Prowadzi sportowy i 

higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, reprezentuje szkołę, lub klub 

sportowy w zawodach sportowych osiągając na nich punktowane miejsca. 



2 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował umiejętności i wiadomości dla danej klasy. Jest 

zawsze przygotowany do zajęć, starannie i sumiennie wykonuje  zadania, wykazuje bardzo duże zaangażowanie 

w przebiegu lekcji. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali swoją sprawność i 

umiejętności. Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, bierze udział w zawodach sportowych. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, które bez zarzutów wywiązuje się ze swoich obowiązków, osiąga postęp w 

opanowaniu nowych umiejętności i wiadomości. Cechuje go pozytywny stosunek do przedmiotu i aktywna 

postawa na lekcji. Rozwija swoją sprawność fizyczną, prowadzi higieniczny tryb życia. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w stopniu przeciętnym opanował umiejętności ruchowe w danej 

klasie. Ćwiczenia wykonuje niepewnie, z błędami , wykazuje małą aktywność na lekcjach. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego postawa w stosunku do przedmiotu budzi poważne zastrzeżenia. 

Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami, jest często nieprzygotowany do lekcji. Niesystematycznie 

bierze udział w zajęciach i wykazuje małe postępy w usprawnianiu ruchowym. Nie zawsze prowadzi higieniczny 

tryb życia. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do przedmiotu, nie 

bierze czynnego udziału w lekcjach, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę. Jest notorycznie nieprzygotowany 

do zajęć. Unika zajęć fizycznych .Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia. Odmawia wykonania ćwiczeń, 

prób sprawności mimo zachęty nauczyciela. 

Uczniowie zapoznają się z powyższym systemem oceniania na początku roku szkolnego 2020/2021. 

 

V. KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI 

Oceny semestralne, roczne przyznawane są według następującej skali:Od 5,30 ocena celująca 

Od4,50-5,29 ocena bardzo dobra 

Od 3,50-4,49 ocena dobra 

Od 2,50-3,49 ocena dostateczna 

Od 1,80-2,49 ocena dopuszczająca 

Od 1,79-mniej ocena niedostateczna 

Ocena wagowa jest tylko wskaźnikiem, najważniejsze jest zaangażowanie, aktywność i chęć poczynienia 

postępów na miarę swoich możliwości. Ważne jest również prowadzenie zdrowego i higienicznego stylu życia 

oraz udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych na miarę swoich sił.   

Poprawa oceny jest możliwa po uzgodnieniu z nauczycielem, ale jest uzależniona od warunków atmosferycznych 

i możliwości organizacyjnych szkoły, dlatego trzeba  uzgodnić ją wcześniej. 

 

VI.   WAGA OCEN I ŚREDNIA WAŻONA 

a) testy i sprawdziany, praca klasowa – waga 10 

b) kartkówki, dyktanda - waga 6 

c) odpowiedź, czytanie, recytacja – waga 5 

d)  ćwiczenia projektowe, redakcyjne,  praca w grupie – waga 4 
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e) aktywność, zadania domowe - waga 3  

f) udział w konkursach od etapu powiatowego- waga 10  

g) udział w konkursach etapu szkolnego i gminnego- waga 5 

h) zaangażowanie w przedmiot – waga 9 

i) inne : dodatkowe kategorie nauczyciela. 

 

średnia ważona 

od 5,3 – celujący,  

4,5-5,49  bardzo dobry,  

 3,5 – 4,49 dobry,   

2,5 – 3,49  dostateczny,  

       1,8-2,49   dopuszczający

 

przykład 10x(3+4+1)+4x(3+5)+3x(4+4)=  56 = 3,09 – ocena 

   10x3+4x2+3x2   18 dostateczna 
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VII. METODY I ZASADY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI: 

Zawarte są w dołączonej tabeli. 

WAGA OCENY 10 WAGA OCENY 8 WAGA OCENY 5   

AKTYWNOŚĆ, 
ZAANGAŻOWANIE 

NA ZAJĘCIACH 

PRZYGOTOWANIE 
DO ZAJĘĆ 

FREKWENCJA ZAJĘCIA 
DODATKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI PROGRES 
SPRAWNOŚCI 

FIZYCZNEJ 

ZAWODY 
SPORTOWE 

INNA 
KATEGORIA 

NAUCZYCIELA 

   Co najmniej dwie 
oceny w semestrze 
na podstawie 
obserwacji 

Co najmniej jedna 
ocena w semestrze 
0bs- 6 
1bs-5 
2bs-4 
3bs-3 
4bs-2 
5bs-1 
Na podstawie 
analizy wpisów o 
braku stroju (bs). 

Jedna ocena w 
semestrze 
Procent 
100-90%-6 
89-80%-5 
79-70%-4 
69-60%-3 
59-50%-2 
Poniżej 50%-1 
Na podstawie 
analizy frekwencji 
na lekcjach. 
Oceny nie wystawia 
się w wyniku 
przewlekłej 
choroby lub 
długoterminowego 
zwolnienia. 

Jedna ocena w 
semestrze za każde 
dodatkowe zajęcia 
po konsultacji  z 
prowadzącym 
zajęcia lub projekt. 
Dodatkowa ocena 
powołanie do 
kadry 
województwa, 
kraju  
 

Trzy oceny w 
semestrze 
 
Piłka nożna 
Piłka koszykowa 
Piłka siatkowa 
Unihokej 
Gimnastyka 
Gry i zabawy 
ruchowe 
Sprawdzian  
elementów 
technicznych gier 
w formie zestawu 
ćwiczeń, lub ich 
zastosowania w 
grze właściwej. 
Sprawdzian 
umiejętności 
gimnastycznych w 
formie ćwiczenia, 
lub zestawu 
ćwiczeń.   

Pięć ocen w 
semestrze 
 
Szybkość 
Wytrzymałość 
Skoczność 
Siła 
Wytrzymałość 
szybkościowa 
Dwa pomiary w 
roku szkolnym 
(jesień, wiosna); 
oceniamy przyrost 
sprawności od 
ostatniego 
pomiaru. 

Jedna ocena za 
udział dla danej 
dyscypliny 
1.zawody szkolne- 
waga 3 
2.zawody gminne- 
waga 6 
3.zawody powiat, 
rejon 
waga 8 
4.zawody 
województwo, kraj 
Waga 10 

Zadanie 
waga 3 
Zadanie domowe 
waga 3 
Aktywność 
Waga 3 
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VIII. SPOSÓB POPRAWY NIEKORZYSTNEJ OCENY: 

Uczeń może poprawić ocenę w nieprzekraczalnym terminie ustalonym z nauczycielem, chyba że uczeń lub nauczyciel jest w tym czasie nieobecny z 

powodów zdrowotnych, wtedy termin ten ulega zmianie. Nauczyciel może zaproponować poprawę oceny z wybranej umiejętności, progresu sprawności 

widząc postępy ucznia. 

Dodatkowo każdy uczeń ma możliwość poprawy jednego wybranego przez siebie sprawdzianu w semestrze. W terminie ustalonym z nauczycielem na dwa 

tygodnie przed wystawieniem ocen śródrocznych i rocznych. 

W czasie poprawy sprawdzianu można uzyskać ocenę równą , lub wyższą skali ocen.  

Nauczyciel informuje uczniów o zasadach na jakich mogą  poprawić oceny niedostateczne  na początku roku szkolnego.  

IX. SPOSOBY GROMADZENIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O UCZNIU: 

 

1. Systematyczne ocenianie i wpisywanie ocen do dziennika elektronicznego Librus. 

2. Przechowywanie, porównywanie wyników i umiejętności zwolnień i ograniczeń w ćwiczeniach do końca nauki w klasie 8. 

3. Informowanie rodziców o postępach w nauce podczas zebrań z rodzicami oraz rozmów indywidualnych w innych terminach.  


