
WYCHOWANIE FIZYCZNE 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VIII i III GIM. 

 
 Ocena semestralna (końcowa) z wychowania fizycznego promuje w szczególności 

wysiłek wkładany przez ucznia w usprawnianie się, wywiązywanie się z podejmowanych 

przez niego zadań i zadań powierzonych przez nauczyciela. Takie potraktowanie oceny ma za 

zadanie stworzenie warunków do uzyskania lepszej oceny uczniom zaangażowanym, 

obowiązkowym, zdyscyplinowanym, ale o mniejszej sprawności fizycznej. 

 Ocena semestralna (końcowa) z wychowania fizycznego może składać się z  4  

elementów: 

- systematyczność, 

- postawa, 

- zaangażowanie (aktywność), 

- wiadomości i umiejętności ruchowe. 

Nie jest ona jednak średnią arytmetyczną, dominantą są: systematyczność, postawa i 

zaangażowanie. 

 

 

 SYSTEMATYCZNOŚĆ  

 

(punktualność, systematyczne uczęszczanie na zajęcia, odpowiednie przygotowanie do zajęć 

– strój i obuwie do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć oraz pogody – brak makijażu i 

biżuterii); 

- oceniana dwa razy w semestrze ( w połowie i na koniec semestru ); 

- ocenę obniżają minusy: 2 minusy o jeden stopień, każdy następny również o jeden stopień; 

- uczeń otrzymuje minusy za: spóźnienie, brak oraz nieodpowiedni strój sportowy, ucieczkę z 

zajęć lub nieusprawiedliwioną nieobecność, makijaż, biżuterię, itp.; 

- ocena wyjściowa – zależna jest od wskaźnika procentowego, aktywnego uczestnictwa w 

zajęciach: 

ą) bardzo dobry (uczestnictwo w zajęciach 80%  - 100%) 

b) dobry (uczestnictwo w zajęciach 70 % - 79 %) 

c) dostateczny  (uczestnictwo w zajęciach 60 % - 69 %) 

d) dopuszczający (uczestnictwo w zajęciach 50 % -59 %) 

 

POSTAWA 

 

(stosunek do przedmiotu: aktywna postawa podczas zajęć, wywiązywanie się z powierzonych 

przez nauczyciela zadań, właściwe zachowanie w stosunku do nauczyciela, sumienne 

wykonywania zalecanych ćwiczeń, aktywne uczestnictwo w klasowych rozgrywkach 

sportowych w roli zawodnika stosując zasady „czystej gry”: niewykorzystywanie przewagi 

losowej, właściwe zachowanie w sytuacji zwycięstwa i porażki, szacunku dla rywala i 

współćwiczącego, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, 

podziękowania za wspólną grę; bezpieczne korzystanie ze sprzętu i urządzeń sportowych); 

- oceniana dwa razy w semestrze ( w połowie i na koniec semestru ); 

- ocena wyjściowa bardzo dobry; 

- ocenę obniżają minusy: 1 minus – dobry, 2 minusy – dostateczny, 3 minusy – 

dopuszczający, od 4 – niedostateczny; 



- uczeń otrzymuje minusy za : niedbałe wykonywanie  zaleconych ćwiczeń, niesubordynacja 

podczas lekcji, nieposzanowanie (niszczenie) sprzętu sportowego lub obiektów sportowych, 

używanie wulgarnego słownictwa , niesportowe zachowanie się. 

 

 

ZAANGAŻOWANIE 

 

- aktywność (to zaangażowanie w życie sportowe klasy, szkoły; uprawianie sportu na 

zajęciach pozalekcyjnych, reprezentowanie szkoły na zawodach międzyszkolnych); 

- ocenę tę wystawia nauczyciel (na koniec semestru lub koniec roku) wtedy, gdy może ona 

mieć istotny wpływ na ocenę semestralną lub końcową (nie jest obowiązkowa); 

 - uczeń otrzymuje ocenę:  

a) bardzo dobrą: od 3-5 plusów, 

b) celującą: 6 i więcej plusów; 

- uczeń otrzymuje plusy za: uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (SKS, UKS – minimum 

raz w tygodniu, co najmniej 75 % obecności daje 3 plusy), reprezentowanie szkoły w 

zawodach międzyszkolnych i udział w zawodach wewnątrzszkolnych, „wartościowy wynik 

zawodów”; 

- uczeń otrzymuje minusy za nieuzasadnioną odmowę uczestnictwa w reprezentacji szkoły w 

rozgrywkach międzyszkolnych, każdy minus anuluje jeden plus.    

  

Uczniowie w klasach sportowych uzyskują jedną ocenę końcową. W jej skład wchodzą oceny 

z realizacji podstawy programowej oraz z zajęć szkolelenia sportowego.  


