
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - Wychowanie fizyczne 

Przedmiotowe zasady oceniania są  zgodne z: Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy           
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015 poz. 357, Rozdział 3a; Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków                 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych    
(Dz.U. poz. 843); z wewnątrzszkolnym ocenianiem (Statut Szkoły Podstawowej nr 1); wymaganiami 
edukacyjnymi wynikającymi z podstawy programowej przedmiotu wychowanie fizyczne; 
dostosowaniami dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

CELE KSZTAŁCENIA 

Wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy.  Rozwój sprawności kondycyjnej           
i koordynacyjnej. Wykształcenie umiejętności ruchowych. Wyposażenie uczniów w niezbędną 
wiedzę. Kształtowanie współdziałania w zespole, kulturalnego kibicowania, stosowania zasad               
,, fair play” 

Wymagania: 

Ustalając ocenę z wychowania fizycznego brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia,
jego zaangażowanie oraz wywiązywanie się obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu. 
Nauczyciel dokonujący oceny zwraca uwagę przede wszystkim na:

 1. Jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań,                                            
2. Zaangażowanie ucznia w działania związane z przedmiotem i jego aktywny udział w zajęciach,          
3. Uzyskany przez ucznia poziom wiedzy, umiejętności, wiadomości w zakresie różnych form 
aktywności ruchowej,                                                                                                                                               
4. Udział w zajęciach pozalekcyjnych, zawodach sportowych, działalności na rzecz sportu szkolnego. 

KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 I. Uczniowie mogą otrzymywać plusy i minusy.                                                                                                  
Plusy uzyskuje się za:                                                                                                                                                
1. Aktywny udział w zajęciach, współuczestniczenie w ich organizacji,                                                          
2. Zdyscyplinowanie,                                                                                                                                                 
3 Pozytywną inwencję twórczą,                                                                                                                              
4. Zastosowanie we właściwy sposób wiedzy i umiejętności,                                                                           
Zdobycie 3 plusów nagradzane jest oceną bardzo dobrą. 

Minusy uzyskuje się za:                                                                                                                                            
1. Niechętny lub negatywny stosunek do uczestnictwa w lekcji,                                                                     
2. Brak dyscypliny, nieprzestrzeganie regulaminów i zasad BHP,                                                                     
3. Nie stosowanie zasady „fair play”.                                                                                                                     
Otrzymanie 3 minusów oceniane jest oceną niedostateczną. 

II. Przedmiotem oceny na I półrocze i koniec roku szkolnego będzie wypadkowa ocen za:                        
1.Aktywny udział w zajęciach, czyli wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki zajęć.                                                                                                                              
2. Postęp w sprawności fizycznej, czyli poprawa wyników w testach sprawności fizycznej.                       
3. Sprawność fizyczną, która oceniana jest zgodnie ze standardami wymagań według kryteriów 
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odpowiednich do danego sprawdzianu, podczas którego ocenie podlega: a) Siła b) Szybkość                  
c) Wytrzymałość d) Gibkość e) Zwinność f) Moc                                                                                                  
4. Frekwencję, czyli systematyczny, aktywny udział w zajęciach wychowania fizycznego.                         
5. Postawę ucznia, uczniowie mogą otrzymywać plusy lub oceny cząstkowe 6 i 5 za wyróżniające          
na tle klasy zachowanie promujące kulturę fizyczną, udział w zawodach sportowych, pracę na rzecz 
rozwoju sportu szkolnego, zachowanie „fair play” w czasie zajęć i pomoc słabszym w trudnej sytuacji. 
6. Udział w zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych, uczniowie oceniani są ocenami , 
cząstkowymi 6 i 5 za systematyczne uczestnictwo w zajęciach dodatkowych i reprezentowanie szkoły 
w zawodach sportowych.                                                                                                                                         
7. Przygotowanie do zajęć, czyli posiadanie przez ucznia odpowiedniego stroju sportowego jest 
oceniane na koniec półrocza zgodnie z przyjętymi kryteriami.  

UWAGI DO KRYTERIÓW OCENY UCZNIÓW 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania przedstawiają szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów
oceniania z wychowania fizycznego.                                                                                                                      
2. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych         
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,             
o sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteriach oceny z wychowania fizycznego.          
3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę: sprawność i umiejętności, 
aktywność i frekwencję, wiadomości, wysiłek włożony przez ucznia, chęci, postęp reprezentowanie 
szkoły na zawodach sportowych.                                                                                                                           
4. Aktywność i frekwencja wpływa w sposób zdecydowany na ocenę półroczną i roczną z wychowania
fizycznego.                                                                                                                                                                  
5. Każdy uczeń podlega ocenie z wychowania fizycznego                                                                                  
6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję 
o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza 
specjalistę lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną.. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć             
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”.                
7. Uczeń, który ma zwolnienie lekarskie może być zwolniony z lekcji, jeżeli jest to jego pierwsza lub 
ostatnia lekcja, po uprzednim przedstawieniu nauczycielowi i dyrekcji oświadczenia rodziców,              
że  w tym czasie biorą za niego odpowiedzialność.                                                                                             
8. Zwolnienia krótkotrwałe muszą być przedstawione na lekcji w dniu, którego dotyczą. Uczeń może 
być zwolniony z aktywnego uczestnictwa w lekcji przez nauczyciela, pielęgniarkę szkolną                        
(w przypadku nagłej niedyspozycji) lub rodzica (maksymalny okres zwolnienia 2 dni). Uczeń może być 
zwolniony przez lekarza z wybranych ćwiczeń (zadań ruchowych) i po przedłożeniu zaświadczenia 
lekarskiego nie jest oceniany z tych zadań. Uczeń w tym czasie wykonuje inne zadania ruchowe, 
pomaga w organizacji lekcji, sprawdzianu (mierzy, liczy, organizuje) i otrzymuje za to ocenę.                  
9. Uczniowie mają obowiązek dbać o sprzęt sportowy, jak i o ład i porządek w szatniach.                        
10. Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcję wychowania fizycznego strój sportowy.                                 
11.  Uczeń ma prawo zgłosić, ze jest nie przygotowany do zajęć ( brak stroju sportowego) 2 razy           
w danym semestrze. Każdy kolejny brak stroju skutkuje oceną niedostateczną. Obowiązującym 
strojem na zajęciach wychowania fizycznego jest biała koszulka, spodenki lub getry, skarpety oraz 
sportowe obuwie. W przypadku niższych temperatur dopuszcza się ćwiczenie w dresach.                       
12. Dziewczęta w czasie niedyspozycji zwalniane są z wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego, 
natomiast obowiązuje je aktywne uczestnictwo w zajęciach. Odstępstwa od tej reguły jedynie              
na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty.                                                                                           
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13. Uczeń, który jest nieobecny na sprawdzianie, ma obowiązek przystąpić do niego w okresie              
2 tygodni od przyjścia do szkoły lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. W przypadku              
nie przystąpienia do zaliczenia uczeń otrzymuje wpis do dziennika w postaci oceny niedostatecznej.    
14. Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej.                                                                               
15. Uczeń może poprawiać ten sam sprawdzian tylko jeden raz, w tym przypadku stawiamy lepszą 
ocenę.                                                                                                                                                                          
16. Po otrzymaniu oceny niezadowalającej ze sprawdzianu uczeń ma możliwość poprawy w ciągu 
dwóch tygodni od daty wykonania zadania.                                                                                                         
17. Uczeń, którego frekwencja na lekcji wychowania fizycznego jest mniejsza niż 50% (mowa                
o aktywnym uczestnictwie w lekcji w danym semestrze) jest niesklasyfikowany.                                        
18. Uczniowie nie mogą przebywać na sali gimnastycznej w czasie przerwy bez opieki nauczyciela.       
19. Wychodzenie ucznia z lekcji możliwe jest jedynie za zgodą nauczyciela.                                                 
20. Należy zachęcać uczniów do oceny swoich zadań ( do samokontroli i kontroli wzajemnej). W celu 
wywołania i wzmacniania pozytywnej motywacji uczniów do aktywności ruchowej należy 
eksponować ich sukcesy. Nieudane próby zaliczenia określonej formy aktywności ruchowej nie mogą 
być przedmiotem krytycznych uwag.                                                                                                                     
21. Należy nagradzać uczniów oceną bardzo dobrą i celującą w przypadku reprezentowania szkoły 
przez ucznia w zawodach sportowych.                                                                                                                  
22. Uczeń wykazujący się słabszymi możliwościami motorycznymi może ubiegać się o wyższą ocenę    
z wychowania fizycznego, jeżeli spełnia punkty ujęte w PZO, a przede wszystkim - chęci, 
zaangażowanie, kultura słowa, – które nie wynikają ze sprawności motorycznej.                                       
23. Uczniowie są zobowiązani do upięcia/związania włosów przed lekcją wychowania fizycznego oraz 
zdjęcie biżuterii (Łańcuszki i kolczyki są dopuszczalne na pisemny wniosek i odpowiedzialność 
rodziców)                                                                                                                                                                    
24. Na salę gimnastyczną zabronione jest wnoszenie jedzenia, a także żucie gumy podczas zajęć 
Wychowania Fizycznego. 

 INDYWIDUALIZACJA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.                                                                   
Podczas zajęć wychowania fizycznego uwzględnia się rozwojowe potrzeby biologiczno-fizjologiczne, 
sprawnościowe, psychiczne każdego dziecka. W tym celu podczas lekcji: dokonuje się podziału 
ćwiczących na grupy o podobnym poziomie sprawności fizycznej,                                                                  
-  stosuje się różnorodne metody nauczania,                                                                                                       
- reguluje się natężenie wysiłku i tempo pracy ćwiczących,                                                                              
-  różnicuje się ochronę i pomoc w grupach o różnej sprawności fizycznej,                                                   
- udziela się indywidualnego instruktażu i omówienia wykonania zadania,                                                   
-  indywidualizuje się wysiłek uczniów poprzez dobór ciężarów, długości dystansów, tempa pracy. 

Przygotowuje się uczniów do samokontroli i oceniania poziomu wykonania ćwiczeń na lekcjach 
wychowania fizycznego. Realizuje ćwiczenia kształtujące z przyborem i w formie zadaniowej 
pozwalające na dostosowanie tempa i ilości powtórzeń do osobistych możliwości każdego ucznia. 
Dokonuje wyboru przyboru uwzględniając wiek ucznia, zainteresowania i jego sprawność.                     
W procesie edukacyjnym stosuje się odpowiednie sposoby organizacji lekcji np.: a) obwód stacyjny, 
który umożliwia nauczycielowi regulowanie czasu wykonywania ćwiczenia, lecz ilość powtórzeń           
w tym czasie ustala się w zależności od swoich możliwości sam ćwiczący; realizowanie zajęć 
sposobem pracy w grupach z ćwiczeniami dodatkowymi. Ćwiczenia dodatkowe można pozostawić 
uczniom do wyboru w zależności od sprawności fizycznej i zainteresowań. Indywidualizuje się wysiłek
uczniów poprzez regulację wysokości, ciężaru używanych przyrządów. Przygotowuje się uczniów         
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do samokontroli i oceniania poziomu wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego. 
Uczniowie  z orzeczeniem lekarskim są zwolnieni z wykonywania określonych ćwiczeń np. biegów, 
skoków itp. Informacje zbierane są na początku roku szkolnego jak i również na bieżąco w ciągu 
całego roku.

 ŚREDNIE I WAGI

 1. Sprawdzian- waga 2 

2. Rozgrzewka -waga 1 

3. Aktywność – waga 1 

4. Zawody (udział) - waga 2

5. Zawody (wynik – miejsca I-III) – waga 3

6. Zajęcia dodatkowe – waga 2 

5. Inne- waga 1 ( pozaszkolna aktywność sportowa)

Ocena śródroczna i roczna:

Od 1,70 (1,65)*  - ocena 2

Od 2,70 (2,65)* - ocena 3

 Od 3,70 (3,65)* – ocena 4

Od 4,75 (4,70)* - ocena 5 

7) Od 5,50 (5,30)* - ocena 6

()* - Nauczyciel u uzasadnionych przypadkach może podwyższyć ocenę od podanej średniej                  
(np. Udział w zawodach sportowych)  

 EWALUACJA EFEKTÓW EDUKACYJNYCH NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO                                
W planach nauczania z wychowania fizycznego uwzględniono ewaluację efektów edukacyjnych 
uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności. Uczniowie po zajęciach będą dokonywać ewaluacji, 
podsumowania lekcji, samooceny własnych osiągnięć. Oceniani będą plusami, ocenami lub pochwałą 
słowną. Szczegółowe efekty osiągnięć uczniów znajdują się w planach nauczania z wychowania 
fizycznego. Kryterium ocen półrocznych i rocznych zawarte są w Statucie Szkoły                                        

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

Uczestniczy we wszystkich zajęciach wychowania fizycznego. Spełnia wszystkie wymagania na ocenę 
bardzo dobrą.  Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też uczestniczy           
w zajęciach wychowania fizycznego jako czynny sportowiec, co związane jest regularnym cyklem 
treningowym. Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, uczestniczy w sportowych zajęciach 
pozalekcyjnych.  Reprezentując szkołę zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, 
wojewódzkich, bądź międzyszkolnych. Jest wzorem na zajęciach wychowania fizycznego w szkole        
i poza szkołą. Jest bardzo zaangażowany w lekcje, wykazuje dużą samodzielność i pomysłowość 
podczas zajęć. Przestrzega regulaminów sportowych, przestrzega zasad BHP, „fair play” dba                  
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o bezpieczeństwo własne i innych. Jest kreatywny podczas zajęć i chętnie pomaga innym uczniom. 
Przestrzega higieny osobistej, dba o estetyczny wygląd i prowadzi higieniczny tryb życia.                        
Zna większość przepisów gier zespołowych oraz poprawnie posługuje się słownictwem sportowym. 
Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też uczestniczy w zajęciach 
wychowania fizycznego jako czynny sportowiec, co związane jest regularnym cyklem treningowym. 

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

Systematycznie uczestniczy w zajęciach sportowych. Wkłada wysiłek w wykonywanie zadań 
ruchowych oraz umiejętności współdziałania z grupą. Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, 
pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie.  Posiada duże wiadomości z zakresu kultury umiejętnie 
wykorzystuje je w praktycznym działaniu.  Systematycznie doskonali swoją sprawność w osobistym 
usprawnianiu. Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego               
nie budzą najmniejszych zastrzeżeń. Wykazuje dużą samodzielność i pomysłowość podczas zajęć.        
Dba  o higienę osobistą i estetyczny wygląd. Jest kulturalny wobec kolegów i nauczyciela, jest 
koleżeński  i chętnie pomaga słabszym.  Dba o bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzega zasad          
„ fair play”.  Stara się uczestniczyć w sportowych zajęciach pozalekcyjnych.  Zna wiadomości                 
w zakresie poprawnego posługiwania się słownictwem sportowym oraz przepisy większości gier 
zespołowych

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

Uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego.  Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz z małymi 
błędami technicznymi.  Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, 
wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie.  Jego postawa społeczna i stosunek do kultury 
fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń. Stara się podnosić swoje umiejętności i sprawność fizyczną. 
Dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd. Przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach. 
Podporządkowuje się wszystkim poleceniom nauczyciela. Nie zawsze zna wiadomości w zakresie 
poprawnego posługiwania się słownictwem sportowym, orientuje się w przepisach gier zespołowych.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

Niesystematycznie uczestniczy w zajęciach sportowych. Dba o higienę osobistą. Ćwiczenia wykonuje 
niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami technicznymi. W jego wiadomościach     
z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a wiedzy, którą ma, nie potrafi wykorzystać w praktyce. 
Wykazuje małe postępy w usprawnianiu. Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego,
w postawie i stosunku do kultury fizycznej.  Myli wiadomości w zakresie poprawnego posługiwania 
się słownictwem sportowym i słabo orientuje się w przepisach gier zespołowych. 

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 Opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia często jest nieprzygotowany do lekcji.  Obniża się jego 
sprawność motoryczna.  Wykazuje podstawowe braki w zakresie wymaganych umiejętności.  
Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi. Na zajęciach wychowania 
fizycznego przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek        
do ćwiczeń. Narusza zasady obowiązujące na lekcji. Rzadko posługuje się słownictwem sportowym     
i słabo orientuje się w przepisach gier zespołowych. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
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Ma nieusprawiedliwione nieobecności lub jest nieprzygotowany do lekcji.

Odmawia uczestnictwa lub nie kończy sprawdzianów, 3. Posiada bardzo niską sprawność 
motoryczną. Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu.  
Na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże, rażące braki w zakresie wychowania fizycznego. 
Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych, nie uczestniczy w życiu sportowym szkoły. Stosunek 
ucznia do kultury fizycznej i jego postawa społeczna są negatywne. Nawet przy pomocy nauczyciela, 
nie umie rozwiązać problemu zadania sprawnościowego.  Sporadycznie posługuje się słownictwem 
sportowym i bardzo słabo orientuje się w przepisach gier zespołowych.

 Uczeń raz w semestrze prowadzi rozgrzewkę                                                                                                     
Może otrzymać następującą ocenę:                                                                                                                       
- celującą – w rozgrzewce występują poznane ćwiczenia, ale nowe zabawy                                                 
- bardzo dobrą – występują poznane ćwiczenia, stara zabawa                                                                         
- dobrą – występują poznane ćwiczenia, brak zabawy                                                                                       
- dostateczną- występuje większość poznanych ćwiczeń , brak zabawy                                                         
- dopuszczającą- występuje mało poznanych ćwiczeń , brak zabawy                                                              
Aby otrzymać jedną z wyżej wymienionych ocen należy spełnić 80 % jej wymagań. 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

 Nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne          
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 
rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu 
nauczania. Wówczas nauczyciel dokonuje oceny poprzez dostosowanie wymagań do opinii

➢ W razie  konieczności  prowadzenia  nauczania  zdalnego  sposób  prowadzenia  lekcji
i oceny postępów w nauce będą dostosowane do możliwości i aktualnych warunków.

➢ W razie konieczności wprowadzenia nauczania zdalnego obowiązywać będzie aneks
do PZO zgodny z aktualnymi wytycznymi. 
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