
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

KLASY 4, 5, 6 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

 
 

OCENIANIE MA NA CELU: 

 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  i postępach w tym zakresie. 

2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju poprzez poznanie własnej sprawności  

i umiejętności. 

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku, samodoskonalenia się. 

4. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom szczegółowej informacji o postępach, trudnościach, 

specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

 

 

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się obowiązków wynikających ze 

specyfikacji zajęć 

 

OCENIANE BĘDZIE: 

1. sumienne i staranne wywiązywanie się obowiązków, 

2. zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowani się do zajęć, 

3. stosunek do partnera i przeciwnika, 

4. stosunek do własnego ciała, 

5. aktywność  fizyczna, 

6. postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z 

indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami, 

7. osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność  wykonania zadania i poziom zdobytej wiedzy. 

 

 

SKALA OCEN 

1 – niedostateczny 

2 – dopuszczający 

3 – dostateczny 

4 – dobry 

5 – bardzo dobry 

6 – celujący 

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze 

przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ).  

2. Jest aktywny na lekcji.  

3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich 

zakończeniu ( dotyczy pobytu w szatni ).  

4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo 

własne i kolegów.  

5. Ma godna naśladowania postawę koleżeńską i sportowa ( pomoc słabszym i mniej sprawnym ).  

6. Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą i celującą.  

7. Reprezentuje z sukcesami szkołę w zawodach sportowych.  



Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze 

przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ).  

2. Jest aktywny na lekcji.  

3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich 

zakończeniu ( dotyczy pobytu w szatni ).  

4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo 

własne i kolegów.  

5. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową ( pomoc słabszym i mniej sprawnym ).  

6. Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i bardzo dobrą.  

7. Uczeń robi systematyczne postępy.  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze 

przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ).  

2. Jest aktywny na lekcji.  

3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich 

zakończeniu ( dotyczy pobytu w szatni ).  

4. Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową ( pomoc słabszym i mniej sprawnym ).  

5. Wykonuje elementy nauczane na ocenę, co najmniej dostateczną lub dobrą.  

6. Uczeń robi systematyczne postępy na miarę swoich możliwości.  

7. Mało angażuje się w życie sportowe szkoły i klasy.  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

1. Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz nie 

zawsze jest przygotowany do lekcji ( często nie posiada wymaganego stroju sportowego ).  

2. Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną.  

3. Poprawnie wykonuje elementy nauczane na ocenę dobrą i dostateczną.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

1. Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz często nie jest 

przygotowany do lekcji ( nie posiada wymaganego stroju sportowego ).  

2. Jest mało aktywny, nie zdyscyplinowany, ma nieobecności nie usprawiedliwione oraz lekceważący 

stosunek do zajęć.  

3. Słabo wykonuje nauczane elementy ( na ocenę dopuszczającą i dostateczną ).  

4. Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o 

bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez 

nauczyciela.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

1. Bez usprawiedliwienia opuszcza zajęci z wychowania fizycznego oraz nie jest przygotowany do 

lekcji.  

2. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji.  

3. Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o 

bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez 

nauczyciela.  

 


