
Przedmiotowy System Oceniania  z wychowania fizycznego 
Wymagania edukacyjne są określone: 
 obowiązującą podstawą programową  
w klasach IV-VIII od roku szkolnego 2019/2020 

 
Przedmiot oceny 

1. Przygotowanie do lekcji 
- ocenie podlega systematyczne przygotowanie do lekcji oraz  znajomość i przestrzeganie   
higieny (właściwe  przeznaczenie  stroju  - tylko  do  ćwiczeń fizycznych)  –  zmienna  koszulka,  
spodenki  krótkie  lub  długie,  skarpetki, obuwie sportowe  zmienne. Za każdy brak stroju 
uczeń otrzymuje minus obniżający o pół stopnia ocenę wyjściową. 
   2.    Aktywne uczestnictwo w zajęciach: 
- ocenie podlega indywidualny wkład aktywności fizycznej ucznia- wysiłek włożony w 
wykonanie zadania ruchowego oraz umiejętności współdziałania z partnerem, zespołem i 
nauczycielem.  Plusy uczeń otrzymuje za wykonanie ćwiczeń zbliżonych do maksymalnych 
możliwości, inwencję twórczą, zdyscyplinowanie, zastosowanie we właściwy sposób swojej 
wiedzy i umiejętności. Minusy uczeń otrzymuje za niechętny bądź, negatywny stosunek do 
udziału w zajęciach, za brak dyscypliny. 
 3.  Postęp w opanowaniu  umiejętności i wiadomości przewidzianych dla   
            poszczególnych klas  zgodnie z indywidualnymi możliwościami i 
            predyspozycjami. 
- ocenie podlega poziom  umiejętności  ruchowych oraz wiadomości   ucznia     z  działów,  
które  były przedmiotem nauczania w danym semestrze (np. gimnastyka, gry zespołowe, 
lekka atletyka  itp..). Pod uwagę brany jest wysiłek jaki uczeń włożył w stosunku do swych 
możliwości po to, by jego wyniki były jak najlepsze. Nauczyciel wystawia średnią 
arytmetyczną ocenę ze wszystkich sprawdzianów, jakie były przeprowadzone w semestrze. 
  4. Aktywność dodatkowa - udział oraz osiągnięcia w zawodach sportowo- 
            rekreacyjnych 
      - ocena ma na celu wspieranie i rozwijanie talentów wybitnych uczniów, poprzez 
nagradzanie ich wysoką oceną za godne reprezentowanie klasy lub szkoły w zawodach 
sportowych. 
Ocena celująca (6)-uczeń bierze udział w reprezentacji, występuje w różnych zawodach 
dyscyplin sportowych i odnosi sukcesy. 
Ocenę (5)  za reprezentowanie szkoły, niekoniecznie z sukcesami. Godnie i właściwie 
reprezentuje swoją klasę w imprezach okolicznościowych organizowanych przez szkołę. 
Angażuje się w wykonanie gazetek. 
    Uwaga! 
Udział w zawodach nie jest podstawą do wystawienia semestralnej lub końcowej oceny 
celującej z przedmiotu WF. 
 
     
Kryteria ocen: 
 
 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w 
pracy, twórczą postawą umiejętnościami i wiadomościami poza program nauczania w danej 
klasie. Chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo rekreacyjnych poza lekcyjnych, bierze 
udział w konkursach, zawodach reprezentując szkołę. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania z poziomu 
rozszerzonego dla danej klasy. Bardzo wysoka staranność i sumienność w wykonywaniu 



zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć. 
Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym 
usprawnianiu. Uczestniczy czynnie w zajęciach o charakterze sportowo- rekreacyjnym. 
 
Oceną dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków. W 
poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie 
podstawowym. Przy pomocy nauczyciela realizuje zadania z poziomu rozszerzonego. 
Starannie i sumiennie wykonuje zadania lekcji. Z  zaangażowanie włącza się w przebieg    
 
Ocenę dostateczną lub dopuszczającą otrzymuje adekwatnie do włożonego wysiłku w 
wywiązywanie się z obowiązków, stopnia opanowania umiejętności i wiadomości na 
poziomie o podstawowym w poszczególnych klasach .Zaangażowania w przebieg lekcji oraz 
staranności i sumienności w wykonywaniu zadań. 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek 
do obowiązków wynikających dezorganizuje pracę, specyfiki przedmiotu. Nie bierze 
czynnego udziału w lekcji. Swoim zachowaniem stwarza niebezpieczne sytuacje dla siebie i  
innych. Jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. 
 
Waga ocen: 
Oceny z poszczególnych aktywności mają następujące wagi: 
Systematyczność-Waga 3 
Umiejętności-Waga 1 
Wiadomości-Waga 2 
Aktywność-Waga 4 
Aktywność dodatkowa- Waga 3 
 
Zasady poprawiania ocen: 
  1.  Poprawianie  ocen  bieżących  może  wystąpić  tylko  wówczas,  gdy       
           uczniowie będą realizowali  podobne  treści  programowe,  tj.,  gdy  wystąpią   
           ku  temu odpowiednie warunki  lokalowo - sprzętowe  (np.  poprawienie   
           oceny  wymaga ponownego rozstawienia odpowiedniego specjalistycznego   
            sprzętu).   
       2. Nauczyciel wyznacza termin i sposób poprawy oceny. 
       3. Daną ocenę można poprawić tylko jeden raz. 
       4. Nieudana próba nie skutkuje obniżeniem poprawianej oceny 
 
     Sposób informowania o ocenach: 
  O uzyskanych poszczególnych ocenach uczniowie i rodzice będą informowani przez   
      wpis do dziennika bezpośrednio po otrzymaniu oceny. O proponowanej ocenie    
      semestralnej i rocznej uczniowie i rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani w tej   
      samej   najpóźniej na dwa tygodnie przez konferencją klasyfikacyjną. O uzyskanej  przez   
     ucznia ocenie niedostatecznej na semestr lub koniec roku rodzice zostaną powiadomieni    
     pisemnie na miesiąc  przez klasyfikacją. 
  
     
    
 


