
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII 

SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR6 im. Jana Pawła II we Wrześni 

Obszary i przedmioty  oceniania z wychowania fizycznego 

Obszary oceniania Przedmiot oceny 

Postawa i aktywność ucznia       •    aktywność i zaangażowanie 
      •    przygotowanie do zajęć (odpowiedni strój) 
      •    systematyczny udział w zajęciach 
      •    postawa wobec przedmiotu 
      •    wywiązywanie się z postawionych zadań 

Poziom umiejętności ruchowych       •    postęp w opanowywaniu umiejętności:        
utylitarnych, rekreacyjnych i sportowych, wymienionych w 
podstawie programowej wychowania fizycznego na danym 
etapie kształcenia 
       •    testy sprawności fizycznej 
       •    sprawdziany umiejętności 

Wiadomości z zakresu edukacji fizycznej i 
zdrowotnej 

 znajomość zasad zdrowego stylu życia 
podstawowe przepisy zabaw i gier rekreacyjnych i 
zespołowych 

 wiadomości odnoszące się do zdrowia, 
rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego 
i sprawności 

 znajomość zasad bezpiecznego korzystania z 
obiektów i sprzętu sportowego, 

 znajomość zasad asekuracji  
 

Zasady oceniania: 

1. Przy ocenianiu ucznia na pierwszym miejscu brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w zajęcia, 

aktywność i zaangażowanie, a także umiejętności i wiadomości. 

2. Bardzo ważnym elementem przy wystawianiu uczniowi oceny z wychowania fizycznego jest regularne 

przynoszenie przez niego stroju sportowego - uczeń może dwa razy w półroczu zgłosić brak stroju. Każdy 

kolejny jego brak skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

3. Ocena z wychowania fizycznego może być podniesiona o jedną do góry za wysokie osiągnięcia sportowe, 

dodatkową aktywność ucznia w zawodach sportowych , turniejach lub inne szczególne działania i zasługi. 

4. Ocena może być obniżona za negatywną postawę ucznia, niesystematyczne ćwiczenie, sporadyczne 

uczestniczenie w sprawdzianach kontrolno-oceniających, brak zaangażowania w czasie lekcji, niski poziom 

kultury  osobistej. 

5. Ocena jest jawna dla uczniów  i rodziców. Uczeń otrzymuje  oceny cząstkowe w ciągu pierwszego i drugiego 

półrocza w danym roku szkolnym oraz ocenę śródroczną i roczną. Oceny cząstkowe za określony poziom 

wiadomości , umiejętności i aktywności będą oceniane wg. skali ocen od  2 do 6.  

6. Przy ocenianiu uwzględniane są wagi ocen:  

8     - systematyczny udział w zajęciach dodatkowych  



        -udział w zawodach międzyszkolnych 

6      - przygotowanie i nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych,  udział w zawodach szkolnych 

5       - zadania kontrolno-oceniające, postawa wobec przedmiotu 

4       - wykonanie pomocy dydaktycznych na potrzeby szkoły,   pomoc w organizacji zawodów szkolnych 

3        -  praca dodatkowa(gazetki, projekty itp.) 

2        - wiadomości, znajomość przepisów 

7. Uczeń może być zwolniony z wychowania fizycznego całkowicie lub częściowo zwolniony na podstawie 

decyzji wydanej przez lekarza. Nauczyciel uczący wpisuje w dzienniku  ,,zwolniony” lub ,,zwolniona”. Jeżeli 

zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego obejmuje tylko jedno półrocze, ocenę końcową stanowi ocena z 

danego półrocza, z którego uczeń został oceniony. Uczeń, który jest częściowo niezdolny do zajęć z powodu 

przeciwwskazań lekarskich dostarcza odpowiednie zaświadczenie do nauczyciela wychowania fizycznego i 

będzie on realizował program nauczania dostosowany do własnych możliwości, uwzględniających wskazania 

lekarskie. 

8.Każdy uczeń ma obowiązek mieć strój sportowy: koszulka, spodenki, obuwie sportowe, dresy, skarpetki . 

9. Rodzic może zwolnić ucznia z czynnego brania udziału w lekcji z powodu niedyspozycji zdrowotnej najdłużej 

na okres jednego tygodnia. W przypadku choroby lub kontuzji trwającej powyżej jednego tygodnia wymagane 

jest zwolnienie lekarskie; 

10. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może podejść do sprawdzianu, to powinien to uczynić w terminie 

dwóch tygodni. 

11. Sprawdziany umiejętności ruchowych i wiadomości są zapowiadane z wyprzedzeniem wraz z zakresem 

materiału jaki będzie oceniany; 

 


