
Ze względu na specyfikę przedmiotu, na zajęciach wychowania fizycznego uczniowie oceniani są według Przedmiotowego systemu oceniania  

z wychowania fizycznego dla II etapu edukacji w Szkole Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Krzeszowicach . 
 

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego  

dla II etapu edukacji w Szkole Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Krzeszowicach 

 

Podstawowym przedmiotem oceny z wychowania fizycznego jest wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz postęp wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających  

z podstawy programowej i realizowanego w szkole programu nauczania. Ocena powinna spełniać funkcję informacyjną  

i motywować ucznia do dalszej pracy. 

Obszary oceniania 

wysiłku 

Bieżące oceny Oceny 

comiesięczne 

Cząstkowa ocena 

semestralna i roczna 

Zajęcia klasowo – lekcyjne 

Aktywność na  zajęciach 

lekcyjnych 

(+) plus otrzymuje uczeń, który ćwiczy w sposób 

zbliżony do swoich maksymalnych możliwości,  

który pod okiem nauczyciela przeprowadza 

rozgrzewkę, sędziuje, pomaga w organizowaniu 

ćwiczeń np. pomaga nosić przybory, rozdaje szarfy, 

piłki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa  

(–) minus otrzymuje uczeń, który bez uzasadnionego 

powodu unika ćwiczeń, nie wykonuje powierzonych 

5 – same plusy (+) 

bez minusów (-) 

4 – mogą pojawić 

się 2 minusy (-) 

3 – pojawiły się 3-5 

minusów (-) 

2 – pojawiło się 6 – 

8 minusów (-) 

1 –liczba minusów  

(-) przekracza 8 

 

 

Średnia ocen 

comiesięcznych 



mu zadań lub zachowanie ucznia na lekcji zagraża 

bezpieczeństwu jego lub innych. 

Ocenę z aktywności otrzymuje uczeń na podstawie 

plusów i minusów zdobywanych na każdej lekcji 

przez okres 1 miesiąca. Jeżeli uczeń nie ćwiczy 

powyżej 2 tygodni z powodu choroby lub 

zwolnienia lekarskiego nie jest oceniany  

z aktywności w danym miesiącu. Plusy i minusy 

otrzymane po chorobie lub zwolnieniu będą 

uwzględniane w następnym miesiącu. 

 

 

 

 

Przygotowanie do lekcji 

– odpowiedni strój 

sportowy 

(+) plus otrzymuje uczeń, który jest przygotowany 

do lekcji – odpowiedni strój do warunków 

atmosferycznych 

(–) minus  otrzymuje uczeń, który jest 

nieprzygotowany do lekcji – nie ma stroju 

odpowiedniego do warunków atmosferycznych 

 

Ocenę z przygotowania do lekcji otrzymuje uczeń 

na podstawie plusów i minusów zdobywanych na 

każdej lekcji przez okres 1 miesiąca. Jeżeli uczeń 

nie ćwiczy powyżej 2 tygodni z powodu choroby 

lub zwolnienia lekarskiego nie jest oceniany z tego 

5 – same plusy (+) 

bez minusów (-) 

4 – mogą pojawić 

się 2 minusy (-) 

3 – pojawiły się 3-5 

minusów (-) 

2 – pojawiło się 6 – 

8 minusów (-) 

1 –liczba minusów  

(-) przekracza 8 

 

Średnia ocen 

comiesięcznych 



obszaru w danym miesiącu. Plusy i minusy 

otrzymane po chorobie lub zwolnieniu będą 

uwzględniane w następnym miesiącu. 

Postęp sprawności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenę  

6 – otrzymuje uczeń, który uzyskał wybitny wynik 

w próbie sprawności 

5 – otrzymuje uczeń, który poprawił swój wynik 

4 - otrzymuje uczeń, który utrzymał swój wynik 

3 - otrzymuje uczeń, którego wynik jest słabszy od 

diagnozy wstępnej 

2 - otrzymuje uczeń, którego wynik jest znacznie 

słabszy od diagnozy wstępnej 

1 - otrzymuje uczeń, który bez podania przyczyn 

odmówił wzięcia udziału w próbie sprawnościowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-2 oceny w semestrze 

będące średnią ocen  

z poszczególnych prób 

sprawności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Udział w: 

-  nieobligatoryjnych 

pozalekcyjnych 

zajęciach sportowych  

-udział z zawodach 

sportowych 

Ocenę cząstkową 6 (celujący) otrzymuje uczeń, 

który bierze aktywny udział w dodatkowych 

zajęciach sportowych potwierdzonych licencją 

danego związku sportowego. 

 

 

Ocenę cząstkową 6 (celujący) otrzymuje uczeń, 

który godnie reprezentuje szkołę w zawodach 

sportowych 

 

 

1 ocena w semestrze 

 

 

 

 

 

 

 

1 ocena za każdorazowy 

udział 

Postęp umiejętności  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – otrzymuje uczeń, który wykonał wszystkie 

powierzone mu zadania na poziomie ponad 

przeciętnym dla danej grupy wiekowej 

5 – otrzymuje uczeń, który wykonał powierzone mu 

zadania 

4 – otrzymuje uczeń, który wykonał powyżej 

połowy powierzonych mu zadań 

3  – otrzymuje uczeń, który wykonał przynajmniej 

połowę z powierzonych mu zadań  

2  – otrzymuje uczeń, który wykonał tylko jedno z 

powierzonych zadań  

 1-2 ocen w semestrze 



 

Przedmiotowy System Oceniania jest oparty na Statucie Szkoły. Wszystkie pozostałe elementy czyli : egzamin klasyfikacyjny, sposoby 

informowania rodziców, zwalniania z wychowania fizycznego na podstawie zwolnienia lekarskiego przedstawione zostały w Statucie.  

Przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę  obszary oceniania uwzględniające postępowanie ucznia 

w proces nauczania i uczenia się wychowania fizycznego. Jako czynnik dodatkowy podwyższający ocenę z wychowania fizycznego 

brany pod uwagę jest udział ucznia w zajęciach szkolnych pozalekcyjnych i zawodach sportowych. 

 

 

 

 

 

 

Postęp wiadomości 

1 - otrzymuje uczeń, który bez podania przyczyn 

nie podjął próby wykonania zadań 

 

Zdobywanie wiedzy z zakresu wychowania 

fizycznego oceniane jest na bieżąco. Ocenie 

podlega znajomość przepisów poszczególnych gier 

sportowych, sposoby przygotowania organizmu do 

wysiłku fizycznego, zasady bezpieczeństwa 

podczas organizacji gier i zabaw sportowych, 

znajomość zasad fair play, wybrane wiadomości z 

zakresu edukacji zdrowotnej, prawidłowa 

terminologia w określaniu nazw przyrządów, 

przyborów oraz ćwiczeń.  



 

OCENĘ CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który uzyskał ocenę 5 z ocen z poszczególnych obszarów oceniania, bierze aktywny 

udział w zajęciach pozalekcyjnych np. SKS oraz wykazuje się ponad przeciętną sprawności i umiejętnościami. Uczeń celujący 

reprezentuje szkołę w zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim.  Uwzględniania 

będzie także aktywność sportowa pozaszkolna potwierdzona licencją odpowiedniego związku sportowego. 

 

SPOSOBY GROMADZENIA INFORMACJI O UCZNIU: 

o Plusy (+) i minusy (-) za aktywność i przygotowanie do zajęć na poszczególnych lekcjach, wyniki prób sprawnościowych znajdują się 

w zeszytach nauczycieli wychowania fizycznego, które są przechowywane do końca danego roku szkolnego i niszczone. 

o Oceny z aktywności i przygotowania do zajęć oraz oceny bieżące z pozostałych obszarów znajdują się w dziennikach lekcyjnych 

poszczególnych klas. 

 


