
Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Wychowanie Fizyczne 

 

Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie. 

Klasy: IV – VIII 

 

I. Cele wychowania fizycznego. 

II. Obszar oceniania i przedmiot oceny. 

III. Kryteria kontroli i oceny ucznia. 

IV. Zasady oceniania. 

 

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne oparty jest na 

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Pozostałe elementy PSO takie jak: poprawa oceny, 

egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy, sposoby informowania rodziców o proponowanych 

ocenach, tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna z zajęć, zawarte 

są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

 

I. Cele wychowania fizycznego. 

 

1. Wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny, ogólne usprawnienie ruchowe i 

uodpornienie na niekorzystne bodźce środowiska. 

2. Rozbudzenie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej: 

zdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i 

umiejętności umożliwiające im aktywne uczestnictwo w tych formach 

ruchowych. 

3. Ukształtowanie postawy odpowiedzialności za rozwój i sprawność oraz 

potrzeby ustawicznego działania dla zachowania i pomnożenia zdrowia, 

harmonijnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej. 

 

II. Obszar oceniania i przedmiot oceny. 

 

1. Postawa ucznia: aktywność i zaangażowanie, przygotowanie do zajęć; 

systematyczność udziału w zajęciach; postawa wobec przedmiotu; 

wywiązywanie się z postawionych zadań. 

2. Poziom umiejętności ruchowych: postęp w opanowaniu umiejętności 

rekreacyjnych i sportowych, wymaganych w podstawie programowej 

wychowania fizycznego. 

3. Wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej i fizycznej: znajomość zasad 

zdrowego stylu życia; wiadomości odnoszące się do zdrowia, rozwoju 

fizycznego, psychicznego, społecznego i sprawności fizycznej; podstawowe 

przepisy gier rekreacyjnych i sportowych; podstawowe wiadomości z 

olimpizmu; znajomość nazwisk zasłużonych polskich sportowców; 

podstawowe przepisy drogowe. 



 

III. Kryteria kontroli i oceny ucznia. 

 

1. Zaangażowanie i wysiłek wkładany przez ucznia w zdobywaniu sprawności, 

umiejętności i wiadomości, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, postawa wobec przedmiotu, przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa. 

2. Osiągnięcia uczniów związane z opanowaniem indywidualnych i zespołowych 

umiejętności niezbędnych w kształtowaniu aktywności rekreacyjno - 

sportowej. 

3. Osiągnięcia uczniów w opanowaniu i stosowaniu wiadomości w różnych 

przejawach aktywności ruchowej, znajomość zasad zdrowego stylu życia, 

podstawowe wiadomości z olimpizmu itp. 

4. Udział i osiągnięcia ucznia w innych formach aktywności związanych z 

wychowaniem fizycznym, praca na rzecz szkolnego wychowania fizycznego 

oraz reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. 

 

IV. Zasady oceniania. 

 

1. Oceny wystawiane są zgodnie z sześciostopniową skalą według WSO. 

2. Ocena klasyfikacyjna śródroczna oraz roczna obejmuje wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

wychowania fizycznego (aktywność - A, działalność na rzecz kultury fizycznej 

- KF), oraz osiągnięcia edukacyjne ucznia wynikające z realizowanego 

programu wychowania fizycznego (poziom i postęp umiejętności ruchowych - 

U, poziom i postęp wiadomości i zastosowanie ich w działaniu - W). Ocena 

jest wyliczana według wzoru: OK = (2xA+KF+U+W)/5 

Ocena klasyfikacyjna ustalana jest według zasady: 

5,5 i więcej – celujący (6), 

4,5 i więcej – bardzo dobry (5) 

3,5 i więcej – dobry (4) 

2,5 i więcej – dostateczny (3) 

1,5 i więcej – dopuszczający (2) 

3. Bieżąca ocena aktywności ucznia na zajęciach A: aktywność ucznia oceniana 

jest w dwustopniowej skali (+/-), wg. poniższych kryteriów: 

 plus (+) otrzymuje uczeń, który ćwiczy w sposób zbliżony do swoich 

maksymalnych możliwości, posiada strój oraz jest aktywny na 

zajęciach, 

 minus (-) otrzymuje uczeń, który bez uzasadnionego powodu unika 

ćwiczeń, nie posiada stroju, 

 uczeń, który w trakcie zajęć nie ćwiczy w sposób zbliżony do swoich 

maksymalnych możliwości, jednak nie unika ćwiczeń bez 

uzasadnionego powodu, nie otrzymuje ani plusa (+), ani minusa (-). 

Na koniec każdego miesiąca roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje ocenę 

aktywności wyrażoną w skali szkolnej, wyliczoną wg następujących kryteriów: 



6 – liczba plusów równa co najmniej 75% sumy wszystkich zajęć i brak 

minusów, 

5 – liczba plusów równa co najmniej 50% sumy wszystkich zajęć i liczba 

minusów nie większa niż 2, 

4 – liczba plusów równa co najmniej 25% sumy wszystkich zajęć i liczba 

minusów nie większa niż 4, 

3 – co najmniej 2 plusy i suma minusów nie większa niż 6, 

2 – co najmniej 1 plus i suma minusów nie większa niż 6. 

4. Bieżąca ocena działalności ucznia na rzecz kultury fizycznej KF (zdrowia, 

sportu, rekreacji, tańca i turystyki) może być wypadkową ocen za: 

 udział w nieobowiązkowych zajęciach WF organizowanych przez 

szkołę lub udział w zorganizowanej aktywności fizycznej 

organizowanej przez inną instytucję (np. treningi sportowe, 

rekreacyjne, taniec itp.): 

5 pkt – udokumentowany udział w zajęciach co najmniej 3 razy w 

tygodniu w ciągu całego semestru, 

3 pkt – udokumentowany udział w zajęciach co najmniej 1 w tygodniu 

w ciągu całego semestru, 

1 pkt – nieregularny udział w zajęciach, 

 udział i reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych: 

1 pkt za każdy udział w zawodach sportowych, 

 wykonywanie na terenie szkoły prac na rzecz zdrowia, sportu, 

rekreacji, tańca i turystyki: 

1 pkt za każdą wykonaną pracę, 

 współudział w przygotowaniu szkolnej strony internetowej na temat 

szkolnych i międzyszkolnych zawodów sportowych: 

1 pkt za każdy współudział, 

Ocena działalności na rzecz kultury fizycznej dokonywana jest raz w semestrze 

na podstawie zebranych punktów: 

  5 pkt i więcej – celujący (6), 

  3 - 4 pkt – bardzo dobry (5). 

  2 pkt – dobry (4), 

  1 pkt – dostateczny (3). 

5. Bieżąca ocena z umiejętności U oraz wiadomości W obejmuje sprawdziany 

praktyczne, pisemne oraz odpowiedzi ustne. 

 

Opracował nauczyciel Wychowania Fizycznego: Bogdan Janiak 


