
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW 
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem 

 
 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 
2004r. w sprawie warunków sposobu oceniania klasyfikowania                
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów  
i sprawdzianów w szkołach publicznych sugeruje, że: 

„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”. 

Powyższe zasady oceniania są spójne ze Statutem Szkoły oraz             
z regulaminem oceniania, klasyfikowania w Szkole Podstawowej                
w Łętowem. 
I. Przy klasyfikacji ucznia wychowania fizycznego ocenie podlega: 
 1. Stopień opanowania materiału programowego 

- postępy w usprawnianiu; 
- wiadomości o wychowaniu fizycznym i zdrowiu; 
- odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych; 
- umiejętności ruchowe i sprawność motoryczna. 

2. Postawa wobec przedmiotu (wysiłek) 
- zaangażowanie, aktywny udział w zajęciach; 
- frekwencja; 
- właściwe przygotowanie do zajęć; 
- rozwój społeczny. 

3. Działalność sportowa pozalekcyjna 
II. Ocena śródroczna i roczna. 
Odrębnie ocenia się dwa różne zakresy kompetencji: sprawność 
fizyczną i umiejętności a więc wykonanie – wynik oraz zaangażowanie 
ucznia – wysiłek. Na ocenę śródroczną i roczną nauczyciel wystawia 
średnią z obu ocen zgodnie z rozporządzeniem szczególny nacisk 
kładąc na wysiłek ucznia niż kompetencje ruchowe. 



III. Oceny cząstkowe z wychowania fizycznego 
 1. Zadania kontrolno-oceniające: 
 ocenie podlega poziom i postęp sprawności fizycznej 

a. technika (estetyka, płynność, poprawność) wykonywanego 
ćwiczenia podlegającego sprawdzianowi; 

b. skuteczność wykonywanego ćwiczenia (celność, ilość, 
odległość); 

c. zagadnienia pisemne o tematyce sportowej (jeśli względy 
zdrowotne lub inne przyczyny usprawiedliwione 
uniemożliwiają zaliczenie sprawdzianu praktycznego). 

Każdy uczeń zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich zadań 
sprawdzających wyznaczonych przez nauczyciela prowadzącego. 

W przypadku nie spełnienia powyższego punktu, zaliczenia 
uzupełniające odbywać będą się w  terminie ustalonym przez 
prowadzącego nauczyciela. 

A. w przypadku przystąpienia ucznia do sprawdzianu, nie 
może on otrzymać oceny niedostatecznej; 

B. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie przystąpi 
do sprawdzianu i nie wykorzysta możliwości zaliczenia              
w dodatkowym terminie. 

Zadania kontrolno-sprawdzające podane są do wiadomości 
uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego. 

 
2. Frekwencja na zajęciach. 
 
 Każdą nieobecność na zajęciach uczeń ma obowiązek 
usprawiedliwić w porozumieniu z wychowawcą klasy, u nauczyciela 
wychowania fizycznego na najbliższej lekcji. Uczeń ma prawo do 
zwolnienia z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego pod warunkiem 
zgłoszenia nauczycielowi przeciwskazania zdrowotnego. 
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; 
- pomaga w redagowaniu ściennej gazetki sportowej. 
 
 Uczeń i rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi 
wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń (przebyte 
choroby, urazy). 
 Z obecności na lekcji wychowania fizycznego nauczyciel zwalnia 
na podstawie zwolnienia lekarskiego i dostarczonej do niego 
pisemnej prośby rodziców (na czas określony w opinii lekarza). 
Dotyczy to tylko pierwszych i ostatnich godzin lekcyjnych. W przy-
padku wystąpienia choroby trwającej powyżej 1 miesiąca konieczne 
jest uzyskanie zgody – administracyjnej decyzji Dyrektora Szkoły – na 
podstawie wniosku rodziców i załączonego zwolnienia lekarskiego. 
  
Ocena cząstkowa za frekwencję na zajęciach wystawiana jest na 
koniec semestru i obliczana wg skali: 
 
 
Stopień ilości obecności na zajęciach wychowania fizycznego w %  
 
 6 – wybitny    100% 
 5      89% - 99% 
 4      76% - 88% 
 3      63% - 75% 
 2      50% - 62% 
Nieklasyfikacyjna    poniżej 50% 
 
 
3. Przygotowanie do zajęć z wychowania fizycznego 
 
Strój gimnastyczny wymagany na zajęciach wychowania fizycznego: 
 - koszulka biała z krótkim rękawkiem, której długość sięga co 
najmniej do linii bioder (tak by można było włożyć ją w spodenki); 

 



 
- spodenki sportowe czarne lub granatowe; 
- spodnie dresowe – sportowe długie (zajęcia na zewnątrz); 
- bluza dresowa z długim rękawem (zajęcia na zewnątrz); 
- obuwie sportowe. Bezpieczne i zdrowe obuwie jest 
sznurowane, podeszwa jest miękka. 

 Wymagany jest czysty i schludny strój sportowy. Każdorazowo 
strój należy zmienić po zajęciach. 
 
Uczeń, który zawsze w semestrze był przygotowany do zajęć                   
z wychowania fizycznego otrzymuje na koniec semestru bądź roku 
szkolnego ocenę cząstkową celującą. 
 
4. Zaangażowanie, postawa społeczna, wiadomości. 
Uczeń: 
- aktywnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego 
prowadzonych w różnych warunkach; 
- wykazuje duży wysiłek do podnoszenia sprawności, zdobywania 
umiejętności i wiadomości w sposób zbliżony do swoich maksy-
malnych możliwości fizycznych, kondycyjnych i koordynacyjnych; 
- pomaga w sędziowaniu; 
- organizuje lub pomaga w organizacji zajęć ruchowych; 
- prowadzi ćwiczenia kształtujące; 
- samodzielnie przeprowadza zabawy; 
- wywiązuje się z roli kibica; 
- angażuje się i pomaga w przygotowaniu imprezy sportowej na 
terenie szkoły lub poza nią; 
- ma pozytywny stosunek do przedmiotu i postawę wobec ćwiczeń 
ruchowych; 
- jest życzliwy w stosunku do innych a swoją postawą zachęca innych 
do ćwiczeń ruchowych; 
- stosuje zasadę „fair play”; 
- jest zdyscyplinowany; 
 
 



- podporządkowuje się ustalonym zasadom i regułom; 
- przestrzega zasad bezpieczeństwa, regulaminów i obowiązków 
uczniowskich; 
- nie spóźnia się na zajęcia; 
- pomaga w redagowaniu ściennej gazetki sportowej. 

Każdy z wymienionych elementów oceniany jest poprzez 
wystawienie plusa (pozytywne) bądź minusa (negatywne). Suma 
uzyskanych plusów po upływie jednego miesiąca stanowi kryterium 
do wystawienia oceny cząstkowej z aktywności. Ocena cząstkowa za 
aktywność wpisywana jest systematycznie do dziennika lekcyjnego. 

stopień                    suma uzyskanych plusów z aktywności 
 
 6 – wybitny    6 ++++++  1 - 
 5      5 +++++  2 - - 
 4      4 ++++ 
 3      3 +++ 
 2      2 ++ 
 1      gdy występuje przewaga 
minusów 
Każdy zdobyty plus z wyjątkiem oceny celującej i bardzo dobrej 
niweluje minus. 
5. Działalność sportowa pozalekcyjna. 
 

Na podniesienie oceny z wychowania fizycznego wpływ ma 
aktywność pozalekcyjna I pozaszkolna w zakresie wychowania 
fizycznego i sportu gdy: 

- uczeń reprezentuje szkołę w różnego rodzaju zawodach i 
imprezach sportowych 
- uczeń bierze aktywny i systematyczny udział w sportowych 
zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły lub poza nią. 

Ocena za udział w zawodach poza szkolnych (klubowych) wystawiona 
jest na podstawie przedstawionych list wyników lub dyplomów. 
 
 
 



6. Częstotliwość oceniania. 
 Częstotliwość sprawdzania i oceniania jest uzależniona od 
tematyki realizowanej podczas zajęć wychowania fizycznego. 

Ocena cząstkowa za aktywność na zajęciach wychowania 
fizycznego wystawiana jest co miesiąc. 

Stopnie informujące o poziomie sprawności i umiejętności 
ruchowych wystawiane są po przeprowadzeniu testów kontrolno-               
-sprawdzających. 

Ocena cząstkowa za frekwencję wystawiana jest na koniec 
semestru i roku szkolnego wg skali zawartej w pkt VI ppkt 2. 

Ocena za przygotowanie do zajęć wystawiana jest na koniec 
semestru i roku szkolnego wg skali zawartej w pkt VI ppkt 3. 

Wszelkie informacje dotyczące aktywności (+ i -), przygotowania 
ucznia do zajęć, wyniki testów sprawnościowych, zawarte są                        
w prowadzonej przez nauczyciela wychowania fizycznego odrębnej 
dokumentacji. W przypadku nagminnego nieprzygotowania ucznia do 
zajęć, niskiej frekwencji, niezaliczenia zadań kontrolno-oceniających, 
nauczyciel informuje o danym fakcie wpisując odpowiednią adnotację 
w dzienniku lekcyjnym danej klasy w dziale „notatki". 
 
IV. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego  
Ocena celująca - wybitna. Uczeń: 
- spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, 
- 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, 
- frekwencja ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 95%- 100% 
obecności, 
- 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. 



 
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 usprawnieniu; 
- przystąpił do wszystkich zadań kontrolno-oceniających; 
- posiada duże wiadomości z zakresu wychowania fizycznego i umie-
jętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu; 
- frekwencja ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 89-94% 
obecności; 
- bierze aktywny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i 
zawodach sportowych (nie jest ot jednak działalność systematyczna); 
- całkowicie opanował materiał programowy; 
- jest sprawny fizycznie, ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, 
pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie zna założenia taktyczne                  
i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie. 
Ocena dobra. Uczeń: 
- wykazał się średnim poziomem 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; 
- frekwencja 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 fizyczna 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; 
- frekwencja ucznia 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; 
- frekwencja ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 50%-62% 
obecności; 
- podczas sprawdzianów wykazał się niskim poziomem opanowania 
umiejętności technicznych, których nie potrafi wykorzystać                          
w praktycznym działaniu; 
- wykazał się niskim poziomem opanowania wiadomości z zakresu 
wychowania fizycznego. 
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