
 1 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KOPERNIKA W MAŁDYTACH 

Przedmiotowe zasady oceniania : WYCHOWANIE FIZYCZNE   

W lekcji wychowania fizycznego czynny udział może brać uczeń, który posiada zmienny strój 

sportowy   tj. koszulkę, sportowe spodenki, getry, dres, skarpetki i sportowe  obuwie sznurowane 

lub na rzepy. Uczeń, który ma długie włosy musi mieć je związane lub spięte. Na lekcji obowiązuje 

zakaz noszenia biżuterii, która stanowi zagrożenie bezpieczeństwa. Noszenie na zajęciach okularów 

korekcyjnych jest dopuszczalne wyłącznie na pisemną prośbę rodzica i wzięcie przez niego 

odpowiedzialności za powstałe urazy i uszkodzenie okularów w trakcie zajęć. 

Obszary podlegające ocenianiu: 

I. AKTYWNOŚĆ (A)- Uczeń na każdej lekcji ma odnotowywane, czy w niej czynnie uczestniczy.  

Warunkiem dopuszczenia do czynnego udziału w zajęciach jest posiadanie wymaganego stroju                   

i spełnianie pozostałych w/w warunków. Ocena jest ustalana na podstawie procentowego 

aktywnego udziału w lekcji w stosunku do liczby zajęć, na których uczeń mógł być obecny. 

 Do ogólnej liczby godzin nie wlicza się lekcji, na których uczeń nie ćwiczył z powodu zwolnienia 

lekarskiego. 

Dopuszcza się 20% godzin zajęć (bez wpływu na ocenę), kiedy uczeń będzie zwolniony z 

uczestnictwa w zajęciach z powodu złego samopoczucia lub pisemnej prośby rodzica. Takie 

godziny nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu w/w stosunku procentowego. Powyżej tego 

procenta godziny będą doliczone do ogólnej liczby zajęć w danym miesiącu. 

Jeżeli uczeń podczas lekcji: odmawia wykonywania ćwiczeń, nie wykonuje poleceń nauczyciela, 

lub zostaje „wyłączony” z lekcji z powodu stwarzania niebezpiecznych sytuacji, nauczyciel traktuje 

taką godzinę lekcyjną w całości lub częściowo, jako brak czynnego uczestnictwa.  

Fakt: braku aktywnego uczestnictwa w zajęciach, uchylania się od wykonywania poleceń 

nauczyciela, odsunięcia od wykonywania ćwiczeń z powodu niebezpiecznych nauczyciel 

odnotowuje w dzienniku „-„. (minus). 

 

Oceny w obszarze AKTYWNOŚĆ:  

6 - 100 %            

5 - 99 % - 90 %        

4+    - 89 % - 83 %        

4 – 82 % - 76 %        

3+    - 75 % - 69 %        

3 - 68 % - 62 %        

      2+    - 61 % - 56 %        

2 - 55 % - 50 %        

1 - poniżej 50 % 

 

W obszarze oceniania aktywności na zajęciach,  uczeń otrzymuje jedną podsumowującą ocenę  

w miesiącu.  

Waga ocen za uczestnictwo w zajęciach: „1”. 
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II. ZAANGAŻOWANIE I POSTAWA (ZP): 

W tym obszarze uczniowie otrzymują punkty oceniające za : 

0 – 2 p: - ZD zdyscyplinowanie ( w szatni, podczas zbiórki i lekcji)  

0 – 2 p: - ZA zaangażowanie w grach zespołowych, 

0 – 2 p: - D dokładność w wykonywaniu ćwiczeń, 

0 – 2 p: - P postawę wobec innych uczniów i nauczyciela,  

0 – 2 p:- W wysiłek wkładany w wykonywanie ćwiczeń oraz  podnoszenie sprawności fizycznej, 

0 – 2 p: - R przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny, 

 

Uczniowie otrzymują w tym obszarze jedną ocenę na koniec każdego semestru, którą wyliczamy 

podstawiając przyznane punkty do wzoru:      

                                                  

OCENA = ( ZD + ZA +  D +  P + W +  R + ) : 2  

Waga oceny „ 4 ” 

III UMIEJĘTNOŚCI, TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (UT): 

UMIEJĘTNOŚCI: oceniana może być technika wykonania: prawidłowej rozgrzewki, elementów 

gier zespołowych, ćwiczeń gimnastycznych, układów tanecznych  i innych  oraz   wykorzystanie 

poznanych umiejętności  w trakcie gier zespołowych.  

 

1. Technika wykonania prawidłowej rozgrzewki, elementów gier zespołowych, ćwiczeń 

gimnastycznych, układów tanecznych  i innych :  

Uczniowie będą oceniani z techniki wykonania danej umiejętności w wyznaczonym przez 

nauczyciela terminie. Jeżeli uczeń w danym dniu jest nieobecny, zalicza dany element po powrocie 

do szkoły. Każdy z uczniów ma możliwość podjęcia dwukrotnej próby poprawy oceny  

umiejętności ruchowej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Po upływie wyznaczonych 

terminów, ocena z danej umiejętności technicznej jest ostateczna. 

 

Na ocenę mają wpływ:  

- samodzielność, 

- estetyka, tempo i rytm wykonania zadania, 

- poprawność techniczna, 

- nienaganność wykonania w powtarzanych  próbach,  

- zachowanie zasad bezpieczeństwa, 

- skuteczność wykonywanego ćwiczenia ( celność, ilość, odległość ) 

Skala ocen:  6, 5+, 5, 4+, 4, 3+, 3, 2+, 2, 1 ( w przypadku, gdy uczeń nie podejmie zaliczenia próby 

                                                                  lub we wszystkich trzech terminach zaliczeń nie posiada stroju). 

 Waga oceny: „ 1 ” 
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2. Wykorzystanie poznanych elementów techniki gry w trakcie gier zespołowych.  

Ocena jest wystawiana na podstawie obserwacji ucznia w trakcie gier zespołowych. Nauczyciel 

wystawia taką ocenę po zakończeniu cyklu zajęć z danego tematu i jest to ocena ostateczna. 

Na ocenę mają wpływ:  

- stosowanie poznanej umiejętności w trakcie gier zespołowych, 

- tempo i rytm wykonania zadania, 

- poprawność techniczna, 

- stosowanie przepisów i zasad danej umiejętności, 

- nienaganność wykonania w powtarzanych  próbach,  

- zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, 

Skala ocen:  6, 5+, 5, 4+, 4, 3+, 3, 2+, 2, 1 ( w przypadku, gdy uczeń odmawia udziału w danej grze 
zespołowej bądź nie uczestniczył w danej grze z powodu braku stroju).. 

Waga oceny: „ 2 ” 

 

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ: 

Testy sprawności fizycznej są oceniane zgodnie z tabelami wyników w/w testów. Nauczyciel 

zapowiada datę testu wstępnego. Następnie omawia wyniki i sposoby doskonalenia sprawności 

motorycznej, która jest oceniana w danym teście. W wyznaczonych przez nauczyciela kolejnych 

terminach uczeń podejmuje  kolejne dwie próby wykonania testu i poprawy wyniku. Jeżeli uczeń 

nie uczestniczy w teście z usprawiedliwionych powodów, zalicza próbę na najbliższej lekcji. Oceną 

ostateczną jest uzyskana za najlepszy wynik. 

Skala ocen:  6, 5+, 5, 4+, 4, 3+, 3, 2+, 2, 1 

Jeżeli uczeń podejmie wszystkie trzy próby zaliczenia testu, wkłada w nie maksymalny wysiłek 

lecz uzyska bardzo niski wynik,  oceną najniższą jaką wystawi nauczyciel jest dostateczna. 

W przypadku gdy uczeń nie podejmie próby zaliczenia testu lub nie uczestniczy w niej z powodu 

braku stroju, za każdy taki przypadek ma ocenę obniżoną o jedną notę za każdą próbę. Jeżeli nie 

podejmie żadnej próby, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

Waga oceny: „ 1 ” 

 

IV. WIADOMOŚCI : 

1. Wykonanie pracy  na zadany temat.  

Prace należy przedłożyć     nauczycielowi w  wyznaczonym przez niego terminie. 

Złożenie pracy do dwóch tygodni po terminie skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień.  

Jeżeli uczeń nie oddał pracy w wyznaczonym terminie z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności, może ją oddać na najbliższych zajęciach bez skutku obniżenia oceny. 

Przekroczenie ostatecznego terminu oddania pracy z nieusprawiedliwionych powodów skutkuje 

oceną niedostateczną. 

      Skala ocen: 6, 5+, 5, 4+, 4, 3+, 3, 2+, 2, 1+, 1     

     

   Waga oceny: „1” 
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2. Wiedza z zakresu kultury fizyczne i zdrowotnej: 

Uczeń w trakcie roku szkolnego  może być oceniany za wiedzę z zakresu kultury fizycznej 

w formie odpowiedzi ustnej lub pisemnej.  

Skala ocen: 6, 5+, 5, 4+, 4, 3+, 3, 2+, 2, 1+, 1     

 

 Waga oceny: „1” 

 

V. AKTYWNOŚĆ DODATKOWA W SFERZE KULTURY FIZYCZNEJ 

Uczeń w każdym semestrze może otrzymać 1 ocenę za aktywność dodatkową w sferze kultury 

fizycznej: 

1. Za zdobycie I-III miejsca zespołowo w  szkolnych zawodach:  ocena 5 

2. Za zdobycie I-III miejsca indywidualnie w zawodach szkolnych: ocena 5 + 

5. Za udział w zawodach gminnych: ocena  5 

3. Za zdobycie I-III miejsca zespołowo w  gminnych zawodach: ocena bardzo dobra + 

4. Za zdobycie I-III miejsca indywidualnie w zawodach gminnych: ocena 6 

5.Za wykonanie plakatu, gazetki, przedstawienie referatu, itp. : skala oceny: 6,5+,5,4+,4,3+,3,2+,2            

  Waga oceny: „ 1 ” 

 

 Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej rocznej                          

i semestralnej:  

      Zgodnie z art. 44n Dz.U.2020.0.1327 t.j. - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:  

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały 

ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

2. (uchylony) 

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później 

jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

                                                     

 

 

                                                                                       Opracowała:   Beata Dotka                                                                   


