
Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego 

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w 

Kostrzynie nad Odrą w kl. IV – VIII 

  

 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego  nauczyciel bierze w szczególności pod 

uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć. 

 

Na ocenę z wychowania fizycznego maja wpływ elementy takie jak; 
Postawa i aktywność ucznia podczas zajęć, frekwencja, przygotowanie ucznia do lekcji, 

wiadomości oraz  zaangażowanie na lekcji oraz  na dodatkowych zajęciach do wyboru. 

Kryteria podstawowe; 

1. Osiągnięcia uczniów związane z pracą na rzecz wszechstronnego kształtowania 

sprawności fizycznej oraz postęp rozwoju ogólnej motoryczności. 

2. Osiągnięcia uczniów związane z opanowaniem indywidualnych i zespołowych 

umiejętności niezbędnych w kształtowaniu aktywności ruchowej. 

3. Osiągnięcia uczniów w opanowaniu i stosowaniu wiadomości w różnych przejawach 

aktywności ruchowej. 

Decyzje o zwolnieniu z wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie 

opinii lekarskiej i doręczeniu przez rodziców odpowiedniego podania.   

  

Celująca............................6 

  

·  Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb (5). 

·  Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach 

działalności związanych z kulturą fizyczną. 

·  Systematycznie podnosi swoją sprawność fizyczną ,niezwykle ważny jest wkład ucznia do 

opanowania określonych ćwiczeń wyrażający się pilnością , zaangażowaniem ,aktywnością. 

oraz systematycznym uczęszczaniem na lekcję. 

  

Bardzo dobra....................5 

  

·  Uczeń całkowicie opanował materiał programowy. 

·  Jest bardzo sprawny fizycznie. 

·  Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, zna 

założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie. 

·  Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w 

praktycznym działaniu. 

·  Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w 

osobistym usprawnieniu. 

·  Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą 

najmniejszych zastrzeżeń. 

  

Dobra................................4  

  

·  Uczeń w zasadzie opanował materiał programowy. 

·  Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną. 

·  Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie z małymi błędami technicznymi. 

·  Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela. 

·  Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wskazuje stałe 

i dość dobre postępy w tym zakresie. 

·  Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń. 

·  Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych. 

  



Dostateczna......................3 

  

·  Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami. 

·  Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną. 

·  Ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami 

technicznymi. 

·  Wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym. 

·  W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a tych które ma nie 

potrafi wykorzystać w praktyce. 

·  Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do 

kultury fizycznej. 

  

Dopuszczająca..................2 

  

·  Uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym i ma poważne luki. 

·  Jest mało sprawny fizycznie. 

·  Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi. 

·  Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań 

związanych z samooceną. 

·  Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnieniu. 

·  Na zajęciach w-f przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma 

niechętny stosunek do ćwiczeń. 

  

Niedostateczna..................1 

  

·  Uczeń jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program. 

·  Posiada bardzo niską sprawność motoryczną. 

·  Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami. 

·  Charakteryzuje się niewiedzą w zakresie kultury fizycznej. 

·  Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu. 

·  Na zajęciach w-f wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego.  

 

Ocenę z wychowania fizycznego ustala się na podstawie ocen cząstkowych z 

poszczególnych obszarów: 

 

1. Systematyczność udziału w zajęciach – wdrażanie ucznia do systematycznego 

podejmowania aktywności ruchowej /właściwy strój :brak stroju 2 razy-cel, 3 

razy – bdb,4 razy – db itd./ 

 

2. Aktywność na zajęciach- przestrzeganie przepisów fair play, zdyscyplinowanie, 

zaangażowanie podczas wykonywanych ćwiczeń. Plusy uczeń może zdobywać za 

wykonywanie ćwiczeń i zadań w sposób zbliżony do maksimum swoich 

możliwości, inwencję twórczą aktywny udział indywidualny i zespołowy 

organizacji zajęć( 6 plusów daje ocenę celującą.. 

 

3. Postęp w usprawnianiu –wdrażanie ucznia do samokontroli, samooceny i 

samodoskonalenia sprawności fizycznej, czyli kształtowanie nawyku dbałości o 

zdrowie i kondycję fizyczną. Ocena cząstkowa za każdy sprawdzian sprawności 

fizycznej(szybkość, wytrzymałość, siła itp.) Za poprawę próby i uzyskanie 

wyniku najlepszego na poziomie klasowym – ocena celująca, za poprawę wyniku 

bez względu na jego wartość –bdb, brak poprawy bd ,pogorszenie wyniku dst( 

możliwość poprawy sprawdzianu w dowolnym terminie ustalonym z 

nauczycielem). 

 



4. Umiejętności ruchowe –ocenie podlegają umiejętności ruchowe elementów 

techniki gier zespołowych : mini siatkówki, mini koszykówki, mini piłki ręcznej, 

mini piłki nożnej).Oceny cząstkowe systematycznie przez cały semestr po 

zakończeniu każdego syklu tematycznego. 

 

5. Działalność na rzecz sportu i rekreacji – aktywizowanie ucznia do udziału w 

masowych imprezach rekreacyjno sportowych, w turniejach i zawodach 

wewnątrzszkolnych ,pozaszkolnych np.: reprezentowanie szkoły, miasta. 

 

 

Oceny za aktywność uczniowie otrzymują również podczas zajęć wychowania 

fizycznego, szkolnych imprez sportowych, za udział w imprezach sportowych 

organizowanych poza terenem szkoły.  

  
 Przygotowanie ucznia do lekcji  

 

Dopuszcza się trzy razy brak stroju sportowego w semestrze, każdy następny  

brak ma wpływ na ocenę w tym elemencie w następujący sposób; 

 

- uczeń dwa razy nie posiada stroju sportowego            -     celujący   

- trzy razy w semestrze nie posiada stroju      -     bardzo dobry 

- cztery razy w semestrze nie posiada stroju       -     dobry 

- pięć razy w semestrze nie posiada stroju       -     dostateczny 

- sześć razy w semestrze nie posiada stroju    -     dopuszczający 

- siedem razy w semestrze nie posiada stroju      -     niedostateczny 

 

Nieklasyfikowany :  

- Mniej niż 50% obecności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zdalne Nauczanie 

 

Kształcenie na odległość będzie realizowane zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. 

Każdy z nauczycieli dołoży wszelkich starań, by prezentowane przez niego treści realizowały 

podstawę programową, jednocześnie dbając o równomierne obciążenie ucznia zajęciami / 

zadaniami oraz jego wszechstronny rozwój. Każdy z nas musi dostosować się do nowych 

wymagań wynikających z obecnej sytuacji, więc liczymy na wzajemną wyrozumiałość. 

 

W związku z koniecznością realizowania podstawy programowej informujemy, że tak jak 

dotychczas, nauczyciele będą prowadzić kształcenie na odległość i kontaktować się z 

uczniami poprzez: 

 

– e-dziennik używając zakładki „zadania domowe” oraz zakładki „wiadomości”, 

– pocztę elektroniczną, 

– stworzone grupy na komunikatorze Messenger oraz portalu społecznościowym  Facebook, 

– Microsoft Teams 

– inne kanały komunikacji elektronicznej zaproponowane przez poszczególnych nauczycieli. 

 

Rozporządzenie daje nauczycielom prawo oceniania uczniów za wykonane prace, polecenia, 

itp. Uczniowie będą otrzymywać polecenia lub zadania do wykonania, które następnie odeślą 

nauczycielowi do sprawdzenia poprzez wybraną przez nauczyciela formę komunikacji np. e-

mail, zakładka „wiadomości” w dzienniku elektronicznym. 

 

 


