
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA                                                                                                                                     
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS 4-8 

Rok Szkolny 2022/2023 

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W JELENIEJ GÓRZE 

 

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 

ze specyfiki zajęć. 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 

 

• Wymagania edukacyjne zgodne z podstawą programową dla drugiego etapu edukacyjnego. 

 

• Obniżone wymagania  edukacyjne  dla uczniów ze specyficznymi trudnościami lub deficytami rozwojowymi, 

uniemożliwiającymi sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającymi z programu nauczania. 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE 

 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

Ocenie podlegają: 

 sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków, 

 zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć, 

 aktywność fizyczna, 

 postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości 

 

Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą 

postawą, umiejętnościami i wiadomościami z zakresu kultury fizycznej w danej klasie, osiąga wysoki poziom 

postępu w osobistym usprawnianiu. Uczestniczy w zajęciach sportowo - rekreacyjnych, reprezentuje szkołę                        

w  zawodach sportowych albo posiada wybitne osiągnięcia sportowe. Spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą. 

 

Ocenę bardzo dobrą - otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania z poziomu dla danej klasy. 

Bardzo starannie i sumiennie wykonuje zadania, wykazuje duże zaangażowanie na lekcji oraz jest dobrze 

przygotowany do zajęć. Systematycznie doskonali sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym 

usprawnieniu. Czasami bierze udział w zawodach sportowych. 

 

Ocenę dobrą - otrzymuje uczeń, który wywiązuje się z obowiązków, a w poszczególnych klasach osiąga 

postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie danej klasy. Wysokie są: staranność i sumienność 

wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć. 

 

 

 

 



Ocenę dostateczną i dopuszczającą - otrzymuje uczeń, którego wysiłek włożony w wywiązanie się                               

z obowiązków oraz stopnień postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości są adekwatne do poziomu w 

poszczególnych klasach. Poziom staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, zaangażowanie w przebieg 

lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć są zadowalające. 

 

Ocenę niedostateczną - otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do 

obowiązków wynikających ze specyfikacji przedmiotu i nie bierze czynnego udziału w lekcji. Swoim 

zachowaniem dezorganizuje pracę stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych oraz notorycznie jest 

nieprzygotowany do zajęć. 

 

OBSZARY OCENIANIA 

 

Ze względu na specyfikę przedmiotu ocena semestralna i roczna oparta jest o trzy podstawowe oraz jeden 

dodatkowy obszar oceniania. 

 

PODSTAWOWE OBSZARY OCENIANIA: 
 

• indywidualne umiejętności ruchowe, 

 

• uczestnictwo, przygotowanie do lekcji, 

 

• aktywność i postawa wobec przedmiotu i kultury fizycznej. 

 

DODATKOWY OBSZAR OCENIANIA: 

 

 systematyczne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, 

 

 systematyczna aktywność pozalekcyjna np. Szkolny Klub Sportowy, pozaszkolne kluby sportowe lub inna 

działalność zaliczająca się do kultury fizycznej, 

 

 Duże zaangażowanie w  pracę na lekcji (dodatkowa lub wyjątkowa aktywność). 

 

ZASADY OCENIANIA 

 

1. Na początku roku szkolnego nauczyciele wychowania fizycznego informują uczniów                                                            

i rodziców o ogólnych wymaganiach edukacyjnych z wychowania fizycznego i sposobach sprawdzania wiedzy 

i umiejętności. 

2. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego zgodne są z nową podstawą programową i przyjętym PZO. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni specjalistycznej obniżyć wymagania 

edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 

rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikających z programu nauczania. 

4. Ogólne wymagania podaje nauczyciel uczniom na początku roku szkolnego, a szczegółowe dostosowuje                        

i podaje na bieżąco . 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany pod uwagę jest wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć zgodnie z pkt.8/11 PZO. 

6. Uczeń może być gratyfikowany oceną wyższą za udział w zawodach sportowych lub zajęciach poza lekcyjnych 

na terenie szkoły i poza nią (regulamin zawodów sportowych SP6), ale także za wyjątkowe zaangażowanie                   

w pracę na lekcji (np. dodatkowa aktywność) wg uznania nauczyciela prowadzącego. 



7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). 

8. Oceny bieżące (cząstkowe) oraz semestralne i końcowe wyrażone są w stopniach wg następującej skali ocen: 

celujący 6, bardzo dobry 5, dobry 4, dostateczny 3, dopuszczający 2, niedostateczny 1 (waga od 0-3) 

9. Nauczyciel przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej może sugerować się średnią ważoną ocen 

cząstkowych w danym roku szkolnym według następującego schematu: 

• celujący – średnia ważona powyżej 5,50 

• bardzo dobry  - średnia ważona 4,51-5,50 

• dobry – średnia ważona – 3,51-4,50 

• dostateczny – średnia ważona 2,51-3,50 

• dopuszczający – średnia ważona1,51-2,50 

• niedostateczny – średnia ważona 1,50 i niżej. 

Przy czym znak „+” przy ocenie bieżącej podwyższa ją o 0,25, a znak „-” obniża ocenę o 0,25. 

10. Na wychowaniu fizycznym oceny ważone są wg następującego schematu: 

• waga 3 – udział w zawodach międzyszkolnych i zdobycie miejsca na podium 

• waga 2 – udział w zawodach międzyszkolnych oraz miejsce na podium w zawodach pozaszkolnych 

• waga 1 – pozostałe oceny (w tym aktywność, lub jej brak, praca na lekcji, wiedza, aktywność pozaszkolna itp.) 

11. W sytuacjach wyjątkowych (przewlekła choroba, leczenie szpitalne, wypadek przejście z innej szkoły itp.) 

uczeń otrzymuje ocenę śródroczną i roczną z mniejszej liczby ocen cząstkowych. 

12. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego.                                       

Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie zaświadczenia lekarskiego i wniosku 

rodziców o ograniczonych możliwościach ucznia, wydanej przez lekarza lub poradnie psychologiczno - 

pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną. 

13. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

 

PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI 

 

Brak aktywności na lekcjach 
w skali miesiąca 

 
   Ocena 

0 6 

1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5 i więcej 1 

 

Dodatkowo: 

Ocenę celującą (cząstkową) z wychowania fizycznego uczeń może otrzymać za zawody sportowe, których efektem jest 

miejsce na podium (tzn. I,II, lub III miejsce), jak również za awans do zawodów na wyższym szczeblu (czasami nawet poza 

podium), jak również za wyjątkowe zaangażowanie w pracę na lekcji, za udział w dodatkowych formach aktywności fizycznej*: 

  Sekcja sportowa – jednorazowo za semestr 

  Pozaszkolne zawody sportowe, konkursy – każdorazowo za podium 

 

Ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego uczeń może otrzymać za udział w zawodach międzyszkolnych (każdorazowo), 

 Posiadanie karty pływackiej (raz w semestrze) 

 Posiadanie karty rowerowej (raz w semestrze) 

*  Udział w dodatkowych formach aktywności powinien być udokumentowany (np. zaświadczenie od trenera, dyplom  z zawo-

dów pozaszkolnych, okazanie karty pływackiej, rowerowej itp.) 
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