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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 

IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA WE WROCŁAWIU 

przedmiot: wychowanie fizyczne 

Przedmiotowy System Ocenia jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i jest jego integralną częścią. 

Zasady ogólne oceniania jak i zasady planowania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek znajdują się 

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.  

 
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2020/2021: 

1.Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.  
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.  
3.Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i 
ponadpodstawowych.  
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.  
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe 
wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia 
ogólnego.  
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych 
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 
 

Priorytety Miasta Wrocławia w  roku szkolnym 2020/2021: 

1. Bezpieczeństwo 
2. Aktywność fizyczna.  

 

Na pierwszych zajęciach nauczyciel przedmiotu zapoznaje uczniów z odpowiednimi zapisami WSO i PZO 
oraz zasadami obowiązującymi na lekcji WF oraz regulaminem sali gimnastycznej. Nauczyciel może także 
wprowadzić własne wymagania przedmiotowe (bardziej szczegółowe, np. dostosowane do programu czy 
innowacji realizowanej w klasie), które nie stoją w sprzeczności z zapisami WSO i PZO. Wymagania, o których 
mowa nauczyciel przedstawia, dyktuje lub w formie drukowanej rozdaje uczniom. Uczniowie są zobowiązani 
do zapoznania z nimi rodziców/prawnych opiekunów.  
 
 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z wagami ocen 
 

Formy Szczegóły Waga oceny 
Motoryka – tylko w formie diagnozy Diagnoza sprawności 

motorycznych 
1 

Aktywność i postawa na lekcji Aktywność podczas 
pojedynczych zajęć – duże 

zaangażowanie podczas 
ćwiczenia, podejmowanie 
rywalizacji, twórczość itp.  

3 - 5 

Brak stroju Trzeci i każdy następny brak 
stroju w semestrze to ocena 

niedostateczna 
3 - 5 

Frekwencja, przygotowanie do zajęć 
i aktywność w poszczególnych 
miesiącach 

Miesięczne podsumowanie pracy 
ucznia na lekcjach wychowania 

fizycznego 
3 - 5 

Samodzielne przeprowadzenie 
rozgrzewki lub innej części lekcji 

Umiejętność doboru ćwiczeń do 
specyfiki podejmowanego 

wysiłku, zastosowanie 
odpowiedniej kolejności ćwiczeń 

3 - 5 

Działania na rzecz kultury fizycznej Prowadzenie gablotki szkolnej, 
pomoc przy organizacji zawodów 

i imprez szkolnych 
5 - 7 
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Umiejętności techniczne i taktyczne Opanowanie nauczanych 
technicznych i taktycznych 

umiejętności w grach 
zespołowych, tańcach, gimnastyce, 

lekkiej atletyce (np. technika 
startu niskiego, technika flop) 

7 - 10 

Wiadomości Zakres wiedzy na temat 
przepisów gier i zabaw, dyscyplin 

sportowych, sędziowanie 
8 - 10 

Reprezentowanie szkoły Konkursy wiedzy, zawody 
sportowe, igrzyska młodzieży 

8 - 10 

Kryteria dodatkowe wg ustaleń nauczyciela 7 - 10 
 

Powyższy zakres wagowy obowiązuje wszystkich uczących wychowania fizycznego, przy czym każdy 
nauczyciel sam decyduje o wadze konkretnej oceny (w wyżej przewidzianych ramach) – waga ta może być 
zależna od stopnia trudności zadania lub poziomu klasy. Dla kategorii ocen nieuwzględnionych w PZO 
nauczyciel uczący sam ustala wagę, o której informuje uczniów. 
 
 

2. Zasady oceniania postawy i aktywności ucznia w poszczególnych miesiącach: 
 
„Aktywność miesięczna” – ocena stawiana na zakończenie miesięcznego okresu pracy ucznia na lekcjach 
wychowania fizycznego.   
Na tę ocenę składa się m.in.  

- przygotowanie ucznia do zajęć: 

• posiadanie odpowiedniego stroju m.in. koszulka w odpowiednim stroju, spodenki i obuwie 
zmienne na zajęcia;  

• związane włosy, 
- aktywność ucznia w czasie zajęć:  

• systematyczność w pracy,  
• zwolnienia krótkotrwałe od rodziców,  
• zaangażowanie w ćwiczenia, 
• zainteresowanie zajęciami, 
• poprawność wykonywanych ćwiczeń, poleceń nauczyciela  
• zachowanie w trakcie ćwiczeń i gier, przestrzeganie zasad fair play, przepisów gry, 
• pomoc w organizacji lekcji, np. prowadzenie rozgrzewki 
• inicjowanie ćwiczeń, inwencja ucznia 
• obecność na zajęciach,  

 
 
 

Procentowy wykaz  
„aktywności miesięcznej” 

ocena 

100 % aktywnego ćwiczenia na lekcji  6 

99% - 80% aktywnego ćwiczenia na lekcji 5 

79% - 70% aktywnego ćwiczenia na lekcji 4 

69% - 50% aktywnego ćwiczenia na lekcji 3 

poniżej 50% ćwiczenia na lekcji 2 

Brak ćwiczenia na lekcji 1 

(-) lub (+)  0,25 pkt 
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Respektowane są zwolnienia:   
- długotrwałe z powodów zdrowotnych (zwalania Dyrektor Szkoły na podstawie 
orzeczenia lekarskiego), 
- krótkotrwałe: zwolnienia lekarskie,  

Zwolnienia od rodziców, braki stroju, niekompletny brak stroju i niedyspozycja 
wpływają negatywnie na ocenę z aktywności miesięcznej. 

Uczeń może otrzymać plusy (+) za: 

� Zaangażowanie w zajęcia wychowania fizycznego, podejmowanie 
maksymalnego wysiłku, 

� Inwencję twórczą na zajęciach wychowania fizycznego, 

� Współorganizowanie lekcji wychowania fizycznego, 

� Udział w sportowo- rekreacyjnych zajęciach pozalekcyjnych, 

� Udział i współorganizowanie imprez i zawodów sportowych, 

� Prowadzenie tablic sportowych. 

Uczeń może otrzymać minusy (-) za: 

� Negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, 

� Nieprzestrzeganie zasad bhp i „fair play”, 

� Niszczenie sprzętu sportowego, 

� Wulgarne słownictwo, 

� Lekceważący stosunek do nauczyciela i kolegów.  

 

Liczba (+) i (–) ma wpływ na ocenę miesięczną za aktywność (mogą one podwyższyć ( +)  

 lub obniżyć (–) ocenę). 

3 (-) obniżają miesięczną oceną z aktywności; 3 (+) podwyższają ocenę z aktywności miesięcznej 

 
 
3. Liczba dopuszczalnych nieprzygotowań (na semestr): 
 
Brak stroju – dwa razy w semestrze można zgłosić brak stroju, trzeci i każdy następny to ocena 
niedostateczna.  
 
Niedyspozycja – dziewczęta raz w miesiącu mogą /lecz nie muszą/ zgłosić niedyspozycję. 
 
4. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny semestralne i roczne 
 

ocena celująca 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wszystkie 

wymagania na ocenę bardzo dobrą, a dodatkowo osiągnął 
sprawność fizyczną i umiejętności techniczne i taktyczne oraz 

wiedzę znacznie przekraczające stawiane wymagania. Ponadto: 
 
 Doskonale opanował elementy dyscyplin sportowych objętych 
programem nauczania.  

 Zna zasady i przepisy gier zespołowych oraz konkurencji LA, 
gimnastycznych, itp.  

 zynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.  

 Systematycznie podnosi poziom swojej sprawności fizycznej i 
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motorycznej.  

 Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź 
też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną. 
 

 Przejawia dbałość o własne ciało i zdrowie, dba o higienę osobistą.  

 ego zachowanie na zajęciach wychowania fizycznego jest wzorowe, 
jest koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany, pomaga innym w 
osiąganiu wysokiego poziomu sportowego. Podczas zajęć przestrzega 
przepisów BHP i zasad „fair play”.  

 Zajmuje punktowane miejsca w zawodach sportowych. 
 

ocena bardzo dobra 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
 Nie opuszcza zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego ( brak 
nieobecności nieusprawiedliwionych), jest przygotowany do zajęć 
posiada kompletny strój sportowy, 

 ałkowicie opanował materiał programowy z wychowania 
fizycznego, ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie w 
odpowiednim tempie i dokładnie.  

 Wykazuje znajomość zasad i przepisów z poszczególnych dyscyplin 
sportowych oraz stosuje je w działaniach praktycznych. 

 Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie 
wykorzystuje je w praktyce.  

 Systematycznie doskonali swoją sprawność fizyczną i motoryczną 
na zajęciach pozalekcyjnych. Bierze udział w zawodach sportowych. 

 ego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania 
fizycznego nie budzą zastrzeżeń.  

ocena dobra 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
 Opanował w stopniu dobrym materiał programowy.  

 Na ogół nie opuszcza zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego ( 
brak nieobecności nieusprawiedliwionych), systematycznie 
przygotowuje się do zajęć. 

 Wykazuje postępy w usprawnianiu się, ćwiczenia wykonuje 
poprawnie, choć nie dość dokładnie, z małymi błędami, w 
wolniejszym tempie. 

 Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy 
pomocy nauczyciela.  

 ego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi 
większych zastrzeżeń.  

 Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych.  

ocena dostateczna 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
 Niesystematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, 
często jest nieprzygotowany do lekcji lub posiada niekompletny strój 
sportowy. 

 Opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie, z 
licznymi brakami a tej wiedzy, którą ma nie potrafi wykorzystać w 
praktyce. 

 Wykazuje braki w znajomości zasad i przepisów gier sportowych i 
innych dyscyplin.  
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 Wykazuje małe postępy w usprawnianiu się.  

 Przejawia braki w zakresie kultury osobistej w postawie do 
współćwiczących i prowadzącego zajęcia  

ocena dopuszczająca 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
 Bardzo często opuszcza zajęcia wychowania fizycznego 
(nieobecności nieusprawiedliwione, ucieczki z lekcji), często jest 
nieprzygotowany do lekcji (brak stroju). 

 Nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym i 
ma poważne braki.  

 Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.  

 Posiada niewielką wiedzę z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi 
wykonać prostych zadań związanych z samooceną  

 Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu się.  

 Przejawia niechętny stosunek do ćwiczeń, na lekcjach przejawia 
poważne braki w zakresie wychowania społecznego.  

Ocena niedostateczna 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  
 Nagminnie opuszcza zajęcia z wychowania fizycznego 
(nieobecności nieusprawiedliwione, ucieczki z lekcji, frekwencja 
poniżej 50%). Notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć (m.in.brak 
stroju).  

 Nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie 
poszczególnych dyscyplin sportowych, objętych programem 
nauczania. Uczeń jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez 
program.  

 Nie zna podstawowych zasad i przepisów gier sportowych.  

 Nie pracuje nad podniesieniem swojej sprawności fizycznej i 
motorycznej.  

 Najprostsze ćwiczenia wykonuje z rażącymi błędami.  

 Ma lekceważący stosunek do zajęć, nauczyciela i kolegów.  
 

 
Zgodnie z DZIENNIK USTAW RZEZYPOSPOLITE POLSKIE Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 

r. Poz. 1534 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.  

 
§ 9. 1. 

 
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede 

wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność 
udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na 
rzecz kultury fizycznej.  
 
 
 

 
 
 
5. Klasyfikacja semestralna i roczna 
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Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nauczyciel kieruje się zasadami 
wyszczególnionymi w WSO. W sytuacji, gdy uczeń uzyskał oceny ze wszystkich obowiązkowych form 
sprawdzania wiedzy i umiejętności, ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od średniej ważonej: 

 
ocena dopuszczająca – od 1,5 
ocena dostateczna – od  2,5 

ocena dobra – od 3,5 
ocenę bardzo dobrą  - od 4,5 

ocenę celującą – nie obowiązuje 
 
 
 
6. Zwolnienia długotrwałe, zwolnienia lekarskie. 
 
Zwolnienie lekarskie z całego roku szkolnego lub z I semestru powinno być przedstawione do końca 
września, a z II semestru do końca lutego. Zwolnienia przedstawione w późniejszym terminie będą 
rozpatrywane tylko w wyjątkowych sytuacjach przez Dyrekcję. Nauczyciel powinien być niezwłocznie 
poinformowany o problemach zdrowotnych, dysfunkcjach i ograniczeniach ucznia.  
 

 
7. Zmiany w PZO. 
 
Zmiany w PZO dokonywane są na wniosek członków zespołu przedmiotowego na podstawie 
ewaluacji PZO i WSO oraz pojawiających się zmian w przepisach prawa oświatowego mających wpływ 
na ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów.  
 
8. Zasady oceniania w przypadku lekcji on-line. 
 
Uczeń ma obowiązek: 

1. Uczestniczyć w lekcjach on-line (plus – obecność, minus – nieobecność). Ocenie będzie 
podlegał okres od 2 tygodni do 1 miesiąca.  

2. Terminowo realizować zadania zlecone przez nauczyciela (brak realizacji – ocena 
niedostateczna, nieterminowość - obniżenie oceny). 

3. Stosować aktywność fizyczną, możliwą do wykonania w domu oraz ją dokumentować (plus – 
filmik, zdjęcie itp.) 

 
 

Procentowy wykaz obecności na lekcji  

on-line 

ocena 

100 % obecności na lekcji on-line 6 

99% - 80% obecności na lekcji on-line 5 

79% - 70% obecności na lekcji on-line 4 

69% - 50% obecności na lekcji on-line 3 

poniżej 50% obecności na lekcji on-line 2 

Brak obecności na lekcji on-line 1 
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Terminowość oddawanych prac ocena 

w terminie nie obniża się 

do 2 dni po terminie obniża się o 0,5 stopnia 

do 4 dni po terminie obniża się o 1 stopień 

tydzień po terminie i więcej obniża się o 2 stopnie 

brak oddania pracy 1 

 
 
 
W wyjątkowych przypadkach, związanych z brakiem sprzętu lub problemami łączeniowymi 
ocenianie będzie zindywidualizowane. 

 
 


