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PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA 
Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE 

dla klas IV-VIII 
  
 

Podstawa prawna: 
  

1.  Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 
(Dz. U. Nr 83 z 2007 r. poz. 562, z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 
977 ), 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie możliwości zwolnienia ucznia  z wykonywania 
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a nie tylko zwolnieniu z realizacji tych 
zajęć w ogóle. Podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy 
też – jakiego rodzaju ćwiczeń) uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres; 

4. Wewnątrzszkolny Zasady Oceniania, 
5. Program: Urszula Kierczak. Koncepcja edukacji fizycznej. 

             Zdrowie – Sport – Rekreacja,Rusz się człowieku. Szkoła Podstawowa – klasy IV-VII 
Cele kształcenia: 

1. Stosowanie zasady bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej. 
2. Udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport. 
3. Poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej. 
4. Praktykowanie zachowań prozdrowotnych. 

  
Ocenianie 

1. 1.      Skala ocen 
1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali, z następującymi 
skrótami literowymi: 
1)    stopień celujący               -      6   -  cel; 
2)    stopień bardzo dobry       -      5   -  bdb; 
3)    stopień dobry                   -      4   -  db; 
4)    stopień dostateczny         -      3   -  dst; 
5)    stopień dopuszczający     -      2   -  dop; 
6)    stopień niedostateczny     -     1   -  ndst. 
  
 Dopuszcza się stosowanie znaków     „ + „   „ – „ i tylko  w bieżącym ocenianiu. 
  

1. 2.       Przedmiot oceny 
  
Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się  z obowiązków wynikających ze specyfiki 
zajęć. 
  
          Ocenianiu podlegają: 

  Sumienność i staranność w wywiązywaniu się obowiązków wynikających  z przedmiotu. 

 Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć. 

  Stosunek do partnera i przeciwnika. 

  Stosunek do własnego ciała. 

 Aktywność fizyczna. 



 

 

  Postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych     klas zgodnie z 
indywidualnymi możliwościami                                     i predyspozycjami. 

 Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonywania zadania  i poziom  zdobytej wiedzy. 
  

1. 3.      Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 
  

 praca na lekcji (zaangażowanie) 

 przygotowanie do lekcji (strój sportowy) – zezwala się  na 2-krotny brak stroju; za trzecim i kolejnym razem - ocena 
niedostateczna. Uczniowie, którzy zawsze ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego, wykazali się co najmniej 
90%  obecnością, oceniani są na koniec semestru bądź całego roku oceną przynajmniej dobrą, bez względu na 
poziom sprawności, 

 dyscyplina na lekcji, 

 stosunek do przedmiotu. 

  sprawdziany umiejętności, 

 sprawdziany motoryczności, 

 wiadomości, 

 aktywność pozalekcyjna. 
  

1. 4.      Kryteria ocen 
  
          Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
  

 Spełnia wymagania na ocenę bdb, 

 wykazuje się szczególnym zaangażowaniem na lekcji, twórczą postawą, 

 sumiennie i starannie  wywiązuje się z obowiązków wynikających z przedmiotu. 

 wykazuje postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości zgodnie z własnymi możliwościami i predyspozycjami. 

 prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, 

 potrafi współpracować w grupie, kieruje pracą grupy, 

 chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo rekreacyjnych, 

 bierze udział w konkursach, zawodach i olimpiadach, reprezentując szkołę. 
  
          Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 całkowicie opanował materiał podstawy programowej, 

 wykazuje się wysoką  starannością i sumiennością w wykonywaniu zadań  i zaangażowania w przebieg lekcji, 

  wykazuje wysoki stopień  przygotowania się do zajęć, 

  prowadzi sportowy tryb życia, 

 systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnianiu. 

 zachowuje się sportowo , zna i przestrzega zasad gry fair play, 

 potrafi zachować się w roli sędziego, 

 potrafi współpracować w grupie, kieruje pracą grupy, 

 uczestniczy czynnie w zajęciach pozalekcyjnych  i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 
  
         Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował materiał podstawy programowej z nielicznymi lukami, 

 bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków,   

 chętnie uczestniczy w zajęciach, 

 starannie i sumiennie  wykonuje zadania, zaangażowany jest w przebieg lekcji oraz sumiennie przygotowuje się do 
zajęć, 

 w poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości zgodnie z własnymi 
możliwościami i predyspozycjami, 

 zachowuje się sportowo , zna i przestrzega zasad gry fair play, 

 potrafi współpracować w grupie, 

 prowadzi higieniczny tryb życia. 
  
         Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który: 

 opanował materiał podstawy programowej na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami, 

 bywa nieprzygotowany do zajęć, 



 

 

 słabo zaangażowany jest w przebieg lekcji, 

 prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia, 
o potrafi współpracować w grupie, 
o przestrzega zasady gry fair play, 

 w poszczególnych klasach wykazuje niewielki postęp w opanowaniu umiejętności  i wiadomości (minimalnie 
poprawia własny wynik lub pozostaje na tym samym poziomie), 

  
   Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował podstawy programowej w stopniu dostatecznym i ma poważne luki, 

 często jest nieprzygotowany do zajęć, 

 często nie bierze czynnego udziału w lekcji, 

 prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia. 
o nie potrafi współpracować w grupie, 
o w poszczególnych klasach nie wykazuje postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości (nie poprawia 

własnego wyniku a wręcz go pogarsza). 
  
         Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 w niedostatecznym stopniu opanował materiał podstawy programowej, 

 wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, 

 nie bierze czynnego udziału w lekcji, odmawia wykonywania zadań, 

 swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie  i innych, 
o zachowuje się nie sportowo , nie  przestrzega zasad gry fair play, 
o jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. 
o Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia. 

  
  

1. 5.      Prawa przysługujące uczniowi w procesie oceniania. 
  
W procesie oceniania uczniowi przysługuje prawo do: 

 · informacji zwrotnej dotyczącej jego postępów w nauce, która powinna zawierać odpowiedzi na poniższe pytania: 
o Co uczeń zrobił dobrze? 
o Co należy poprawić? 
o Jak należy poprawić? 
o Jak uczeń ma się dalej rozwijać? 

 · poprawy ocen ze sprawdzianów sprawnościowych (nauczyciel po uzgodnieniu z uczniem wyznacza termin 
poprawy) 

 · jawności ocen 

 · egzaminu poprawkowego 
  

1. 6.      Sposoby przekazywania informacji zwrotnej dla ucznia i rodziców ( prawnych opiekunów): 
  
Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje ucznia i jego rodziców ( prawnych 
opiekunów) o: 

 wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z przedmiotu, 

 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

 możliwości poprawy ocen ze sprawdzianów sprawnościowych, wiadomości. 

 wymaganiach wynikających ze specyfiki przedmiotu: 
o   za jednorazowe, zgłoszone przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć, brak aktywności, brak zaangażowania w 

przebieg zajęć, brak stroju, brak gumki spinającej włosy uczeń otrzymuje  „-”. Trzy takie znaki zamieniają się na 

ocenę niedostateczną. 
o   za dodatkowe przygotowanie się do zajęć, aktywność i zaangażowanie w ich przebieg uczeń otrzymuje „+”. Trzy 

takie znaki w ciągu semestru zamienia się  w cząstkową ocenę bardzo dobrą. 
o   każdy uczeń winien posiadać odpowiedni strój ustalony na początku roku szkolnego:  koszulka, spodenki oraz 

skarpetki na zmianę. Obuwie sznurowane na jasnej podeszwie. 
o   za żucie gumy w sali gimnastycznej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
o   absolutny zakaz noszenia biżuterii (bransolety, pierścionki, łańcuszki, kolczyki)  zegarków oraz innych 

akcesoriów. 



 

 

o  długie włosy spięte gumką, spinkami lub opaską materiałową. 
  
  
  

1. 7.       Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców o wynikach. 

 bieżąca informacja w dzienniczkach ucznia lub zeszytach przedmiotowych/zeszytach ćwiczeń 

 informacje-drzwi otwarte, wywiadówki, indywidualne kontakty z rodzicami, 

 na  miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń oraz jego rodzice (prawni 
opiekunowie) informowani są o przewidywanej dla ucznia ocenie edukacyjnej. 

  
  
  
  
  
  
  
 

 


