
Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla klas I –
III w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie 

w roku szkolnym 2017/2018.
 

Zadaniem szkolnego wychowania fizycznego jest stymulowanie 
autoedukacyjnej aktywności ucznia, czyli przygotowanie go do zdrowego stylu życia i 
całożyciowej aktywności ruchowej. Przedmiotowe zasady oceniania wyraźnie 
określają, że przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę 
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze 
specyfiki zajęć. 

Założenia ogólne
1. Cele oceniania 
 motywowanie ucznia do systematycznej pracy, dbałość o zdrowie i sprawność
psychofizyczną 
 wspieranie ucznia w działaniach na rzecz własnego rozwoju 

2. Oceny cząstkowe, podzielone na działy (w dzienniku elektronicznym 
zaznaczone różnymi kolorami) 
 aktywność, zaangażowanie na lekcji oraz systematyczność w usprawnianiu 
 poziom umiejętności
 przygotowanie do zajęć 
 inne (np. udział w zawodach sportowych) 

3. Funkcje poszczególnych obszarów oceniania 

 aktywność i zaangażowanie na lekcji oraz systematyczność w usprawnianiu 
kształtowanie inicjatywy i samodzielności oraz wdrażanie do systematycznej 
aktywności ruchowej 

 poziom umiejętności - motywowanie i wspieranie ucznia do podnoszenia 
własnej sprawności oraz rozbudzanie zainteresowań różnymi formami 
aktywności ruchowej 

 przygotowanie do zajęć – wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i
higieny osobistej 



II. Szczegółowe kryteria ocen cząstkowych 

1. Aktywność, zaangażowanie i systematyczność w usprawnianiu. 

Uczeń w tym obszarze zdobywa plusy i minusy. Otrzymuje za aktywność 
cyklicznie 3 oceny w półroczu. 

Uczeń zdobywa plusy za: 

wkład pracy odpowiedni do jego możliwości, inwencję twórczą, 
zaangażowanie, współpracę zespołową, zachowania fair- play, wiedzę, 
współuczestnictwo w organizacji zajęć, zdyscyplinowanie, pomoc słabszym. 

Uczeń otrzymuje minusy za: 

przerwanie ćwiczenia bez wiadomej przyczyny, nie wykonywanie poleceń 
nauczyciela, nieangażowanie się w lekcję, brak szacunku do współćwiczących, 
brak dyscypliny, nieprzestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej, 
nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 
1-2 plusy bardzo dobry 
0 plusów dobry 
1 minus dostateczny 
2 minusy dopuszczający 
Więcej niż 2 minusy niedostateczny Zdobyty minus przez ucznia likwiduje 
plusa jak również zdobyty plus likwiduje minusa. 

2. Poziom umiejętności 

Ocenie podlegają umiejętności z różnych form aktywności ruchowej, 
realizowanych zgodnie z wybranym programem nauczania. Uczniowie 
otrzymują ze sprawdzianów oceny od celującej do niedostatecznej. 
Niezaliczony sprawdzian trzeba zaliczyć w 14 dni od powrotu po chorobie. 
Niezaliczenie sprawdzianu to ocena niedostateczna. 

3. Przygotowanie do zajęć 

Przygotowanie do zajęć to odpowiedni, sportowy strój, przebrany przed 
zajęciami wychowania fizycznego, na który składają się: 
 obuwie sportowe (najlepiej wiązane lub na rzepy) 
 biała koszulka (brak nadruku lub nadruk niewielki) 
 spodenki gimnastyczne, getry lub spodnie dresowe 
 zmienione skarpety 
 długie włosy związane gumką 



 łańcuszki, zegarki i bransoletki zdjęte przed lekcją 

Np – brak kostiumu, uczeń nie bierze czynnego udziału w lekcji 
Minus – brak któregoś z elementów stroju (2 minusy = Np) – wstawiany do 
librusa Uczniowie oceniani są za przygotowanie do zajęć cyklicznie 2 razy w 
półroczu. 

4. Inne Uczniowie otrzymują dodatkowe oceny celujące za każdorazowy udział 
w szkolnych zawodach sportowych. 

III. Kryteria oceny na półrocze i koniec roku. 

Ocena półroczna jest średnią ocen cząstkowych z I semestru. Ocena roczna jest 
średnią ocen cząstkowych z całego roku. Każda ocena cząstkowa ma tę samą 
wagę. Oceny są rezultatem następujących średnich: 
- ocena celująca 5,51 i wyższa 
- ocena bardzo dobra 4,51 – 5,50 
- ocena dobra 3,51 – 4,50 
- ocena dostateczna 2,51 – 3,50 
- ocena dopuszczająca 1,51 – 2,50 
- ocena niedostateczna 1,50 i niższa 

IV. Postanowienia końcowe  

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o 
wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i 
realizowanego programu oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów. 

OCENY  Są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów)  W 
poszczególnych działach oceny w librusie wpisywane są różnymi kolorami 

ZWOLNIENIA, USPRAWIEDLIWIENIA 
 Uczeń jest obecny na wf , ale nie ćwiczy, jeśli: 

- przedstawił nauczycielowi wf zwolnienie lekarskie, 
- przedstawił zwolnienie pisemne z zajęć od rodzica lub opiekuna, 
- zaistniała nagła niedyspozycja ucznia w szkole
- jest zwolniony z ćwiczeń przez n-la wf lub pielęgniarkę 
- zgłosił brak kostiumu. 



 Jeśli uczeń nie przyniesie na lekcję wf pisemnego zwolnienia od lekarza lub 
rodzica, wpisywany jest mu nieprzygotowanie (np.) 

 Zwolnienie z ćwiczeń nie zwalnia ucznia z obecności na lekcji. Uczniowie 
niećwiczący mogą pomagań w organizacji lekcji 

 Uczeń, który ma zwolnienie lekarskie może być zwolniony z lekcji do domu, 
jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja i ma pisemne zwolnienie od 
rodzica/opiekuna 

 Spóźnienia na zajęcia wf i nieobecności nieusprawiedliwione obniżają ocenę z
zachowania. 

 W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z wf, na czas 
określony. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na 
podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno-
pedagogiczną. 

 Nauczyciele wf zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek 
Przedmiotowych Zasad Oceniania. 


