
 

 

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie – Koźlu 

 
 

I. Podstawa prawna 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia5 lutego 2017r.  

 Statut Szkoły  

 Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej  

 

 

II. Ocenie podlegają: 

 

1.W zakresie aktywności fizycznej 

 indywidualne predyspozycje, możliwości oraz zaangażowanie, postawa i wysiłek 

ucznia włożony w wykonanie zadania ruchowego 

 dokładność i technika wykonania zadania ruchowego 

 wykorzystanie poznanych elementów technicznych podczas gry 

 prace na rzecz sportu szkolnego 

 udział w zawodach miedzy klasowych, zawodach szkolnych 

 udział w zajęciach SKS, 

 rola organizatora , sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów 

2. W zakresie wiadomości 

 znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej 

 wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć 

ruchowych, omawia sposoby ich zapobiegania 

 zna testy i narzędzia do  pomiaru sprawności fizycznej 

 omawia zmiany zachodzące w organizmie podczas wysiłku fizycznego 

 wskazuje korzyści wynikające z aktywności fizycznej w terenie 

 znajomości przepisów dyscyplin sportowych objętych programem nauczania 

 profilaktyki wad postawy 

3. W zakresie umiejętności 

 ocenia i interpretuje poziom własnej sprawności fizycznej  

 wykonuje i stosuje w grze techniczne i taktyczne elementy gier 

 wykonuje wybrane ćwiczenia zwinnościowo- akrobatyczne 

 planuje i wykonuje dowolny układ gimnastyczny 

 przeprowadza rozgrzewkę w zależności od rodzaju aktywności 

 stosuje zasady asekuracji i samo asekuracji 

 opracowuje rozkład dnia, uwzględniają propozycje między pracą a wypoczynkiem 

 dobiera rodzaj ćwiczeń relaksacyjnych do własnych potrzeb 

 

III. Przygotowanie i aktywność ucznia na zajęciach wychowania 

fizycznego oraz na zajęciach sportowych w oddziałach sportowych 

Za przygotowanie oraz aktywny udział w zajęciach wychowania fizycznego i zajęciach 

sportowych uczeń otrzymuje po każdej lekcji od 0 – 2 punktów: 

 

2pkt. otrzymuje uczeń, który posiada odpowiedni strój do ćwiczeń (zamienne obuwie, 

koszulka, spodenki, kolor ustalają uczniowie wspólnie z nauczycielem, związane włosy, brak 



biżuterii), przestrzega higieny osobistej (strój tylko do ćwiczeń ), w pełni stara się realizować 

zadania stawiane przez nauczyciela, przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach. 

2 pkt otrzymuje uczeń, który był nieobecny na zajęciach, ale uczestniczył w innych zajęciach 

organizowanych przez szkołę np.: wycieczki klasowe, konkursy przedmiotowe itp., uczeń 

posiadający zwolnienie lekarskie oraz nieobecność usprawiedliwioną 

1,0 pkt otrzymuje uczeń, który nie ćwiczy na zajęciach i posiada zwolnienie od rodzica 

( dłuższe niż 1 tydzień) 

1.5pkt. otrzymuje uczeń, który posiada strój sportowy, ale z różnych względów nie 

uczestniczy aktywnie w zajęciach,  

0,5 pkt. może otrzymać uczeń, który nie bierze czynnego udziału w zajęciach, ale   wykonuje 

prace porządkowe, pełni funkcję sędziego, dyżurnego, itp. 

0 pkt. otrzymuje uczeń, który nie ma stroju i nie bierze udziału w zajęciach, nie pomaga w 

czynnościach organizacyjno –porządkowych (pomoc w przygotowaniu i uprzątnięciu miejsca 

ćwiczeń, sędziowanie itp.). 

 

Umiejętności oceniamy dokonując sprawdzianów, wybranych zadań ruchowych, nie więcej 

jednak niż 6 elementów w danym semestrze. Sprawdzian odbywa się po zakończeniu 

nauczania danego zadania ruchowego. Uczeń o sprawdzianie informowany jest minimum 7 

dni przed jego przeprowadzeniem. W gimnastyce, gimnastyce artystycznej oceniamy wysiłek 

ucznia, dokładność wykonania zadania ruchowego oraz własną inwencję. W La ocenie 

podlega technika wykonania zadania ruchowego. W grach zespołowych  oceniamy 

umiejętność wykonania określonego elementu techniki gry oraz wykorzystanie poznanych 

umiejętności technicznych i taktycznych podczas gry lub we fragmentach gry (staramy się 

oceniać w warunkach naturalnych a nie wyizolowanych). 

 

Ocena wiadomości związana jest ściśle z tym, co nauczyciel przekazał uczniom w czasie 

zajęć: terminologia ćwiczeń, znajomość zasad i przepisów gier i zabaw ruchowych, 

bezpieczna organizacja gier i zabaw ruchowych, korekcyjnych, poprzez pogadanki, 

sędziowanie, przeprowadzenie pod kierunkiem nauczyciela zabawy. Samodzielne 

przygotowanie zestawu ćwiczeń ogólnorozwojowych na część wstępną lekcji. Zasady 

aktywnego wypoczynku, zdrowego odżywiania się. 

   

Oceny postępów sprawności fizycznej dokonujemy za pomocą wybranych testów 

sprawności fizycznej uwzględniających: szybkość, zwinność, gibkość wytrzymałość, siłę, 

skoczność, moc. W pierwszym semestrze próby wykonujemy dwukrotnie, w celu porównania 

wyników, w drugim semestrze tylko raz. 

Średnia ocen uzyskana za umiejętności, wiadomości oraz postępy sprawności fizycznej 

zamieniana jest na punkty: 

  średnia ocen 6,0 - 12 pkt 

  średnia ocen 5,5 - 11 pkt 

  średnia ocen 5.0 - 10 pkt 

  średnia ocen 4,5  – 9 pkt 

  średnia ocen 4,0  – 8 pkt 

  średnia ocen 3,5  – 7 pkt 

  średnia ocen 3,0  – 6 pkt 

  średnia ocen 2,5  – 5 pkt 

  średnia ocen 2,0  – 4 pkt 

  średnia ocen 1,5  – 3 pkt 

  średnia ocen 1,9  – 2 pkt 

 

 

 



Udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

Za udział w zorganizowanych zajęciach sportowych, szkolnych uczeń otrzymuje w 

semestrze:  

 4 punktów za systematyczny udział 

 1 punkty za sporadyczne uczestnictwo w zajęciach 

 

Za udział w zajęciach pozaszkolnych (klubowych sekcji: koszykówka, piłka nożna, tenis, 

badminton itp.) uczeń może otrzymać 4 pkt 

UWAGA! 

Za systematyczne uczestnictwo w zorganizowanych formach zajęć sportowych uważa się 

udział w minimum raz w tygodniu. 

 

Prace na rzecz sportu szkolnego 

Forma społecznego zaangażowania ucznia na rzecz kultury fizycznej i sportu szkolnego może 

być różna (np. naprawa i konserwacja sprzętu, prace porządkowe na boisku szkolnym i w 

magazynie sprzętu sportowego, wykonywanie prostych przyborów sportowych, redagowanie 

gazetki, pomoc w organizacji imprez sportowych, przygotowanie referatu, opracowanie 

plansz i pomocy dydaktycznych do celów sportowych, itp. ) w zależności od pomysłowości 

ucznia i nauczyciela. Uczeń może uzyskać maksymalnie 3 punktów w zależności od 

zaangażowania 

 

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych 

Za udział w zawodach sportowych uczeń otrzymuje jednorazowo 1 punkt, maksymalnie może 

uzyskać 6 punktów.  

Za osiągnięcia sportowe ( zawody na szczeblu powiatowym i wojewódzkim) można uczniowi 

podnieść ocenę o jeden stopień. 

 

Fuksy 

W trakcie trwania semestru uczeń może otrzymać punkty „extra” tzw. „fuksy”, np. za 

wygranie konkursów indywidualnych lub zespołowych podczas zajęć wychowania 

fizycznego, SKS. Za duże zaangażowanie w życie sportowe szkoły, pomoc słabszym itp. 

Maksymalna ilość punktów za „fuksy” w semestrze wynosi 6 punktów. 

 

IV.  Sposoby poprawy oceny ucznia 

 

 jeżeli uczeń z przyczyn losowych będzie nieobecny na sprawdzianie, to powinien go 

zaliczyć w ciągu 3 tygodni od powrotu do szkoły lub w terminie ustalonym wspólnie z 

nauczycielem, po nadrobienie zaległości 

 uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od upływu 

sprawdzianu, lub w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem, po tym czasie traci takie 

prawo 

 uczeń ma możliwość nadrobienia zaległości programowych na zajęciach lekcyjnych i 

pozalekcyjnych,  

 termin zajęć pozalekcyjnych przeznaczony na nadrobienie zaległości ustala nauczyciel  

 udział w zawodach sportowych rangi powiatowej i wojewódzkiej może wpłynąć na 

podwyższenie oceny 

 uczeń ma prawo 4 razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 

 

IV. Oceny śródroczne i końcoworoczne  

 

O ocenie śródrocznej  i końcoworocznej decyduje suma zdobytych punktów w danym 

semestrze. Rozkład punktów według kolejności: 



1. Przygotowanie, zaangażowanie, postępy własne i aktywność na zajęciach wychowania 

fizycznego oraz na zajęciach sportowych. 

2. Umiejętności i wiadomości 

3. Prace na rzecz sportu szkolnego 

4. Osiągnięcia sportowe, udział w zawodach sportowych 

5. Udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

6. Inne 

  Uzyskane punkty przelicza się według następującego klucza: 

 

  

Ocena  Zakres procentowy 

Celująca powyżej 90% 

Bardzo dobra 71 – 89% 

Dobra  55 – 70% 

Dostateczna  36 – 54% 

Dopuszczająca  15 – 35% 

Niedostateczna  poniżej 15% 

 

 

VI. Sposób przekazywania informacji  rodzicom o postępach ucznia: 

 

 zebrania śródsemestralne 

 zebrania semestralne 

 kontakt poprzez  wychowawcę klasy  

 indywidualne rozmowy 

 kontakt poprzez ucznia 

 dziennik elektroniczny 

 

VII. Tryb otrzymania oceny wyższej niż przewidywana. 

 

W przypadku gdy uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) zgłaszają na piśmie 

do nauczyciela zastrzeżenia do oceny przewidywanej z wychowania fizycznego, nauczyciel 

w porozumieniu z uczniem wyznacza termin zaliczenia polegający na dodatkowym 

sprawdzianie w zakresie zdobytych umiejętności i wiadomości oraz postępów w 

usprawnianiu. Ocena może być poprawiona tylko o jeden stopień. Sprawdzian przeprowadza 

i ocenia nauczyciel, który wystawił ocenę przewidywaną.  W przypadku uzyskania oceny 

niższej niż przewidywana, oceną klasyfikacyjną jest ocena przewidywana. Jeżeli uczeń nie 

przystąpi do sprawdzianu w wyznaczonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci 

tym samym możliwość ubiegania się o podwyższenie oceny.  

Nie podlega dodatkowej ocenie sfera aktywności fizycznej ucznia tj. przygotowanie, 

zaangażowanie, postępy własne i aktywność na zajęciach wychowania fizycznego oraz na 

zajęciach sportowych, prace na rzecz sportu szkolnego, osiągnięcia sportowe, udział w 

zawodach sportowych oraz działalność sportowa pozalekcyjna. Są to bowiem zadania 

realizowane przez ucznia, a oceniane przez nauczyciela podczas systematycznej pracy w 

ciągu całego. 

Niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego: 

 


