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Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z:  

   
1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 dotyczących 

zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.  

w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.  

3. Statutem Szkoły Podstawowej Nr 30 w Krakowie 

4.  Wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

 

Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami 

edukacyjnymi oraz przedmiotowym systemem oceniania.  

 Uczeń w ciągu roku szkolnego podlega systematycznej i obiektywnej ocenie zgodnie z jego  

indywidualnymi możliwościami.  

 Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego (z wszelkich ćwiczeń fizycznych)  

na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza na czas określony w tym zaświadczeniu.  

 W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  

„zwolniony lub zwolniona” , kiedy okres zwalniania obejmuje dany semestr.  

 Uczeń, który posiada zwolnienie od rodzica z powodu chwilowej niedyspozycji lub  

przebytej choroby, ma obowiązek przebywać na tych zajęciach i realizować zadania  

teoretyczne oraz pomagać w organizacji lekcji. W szczególnych przypadkach gdy lekcje te są 

pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego 

obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców i deklaracji, że w czasie 

nieobecności na danej lekcji biorą za ucznia pełną odpowiedzialność. 

 Uczeń, który jest częściowo niezdolny do zajęć z powodu przeciwwskazań lekarskich  

dostarcza odpowiednie zaświadczenie do nauczyciela wychowania fizycznego i będzie on  

realizował program nauczania dostosowany do własnych możliwości, uwzględniających 

wskazania lekarskie. 

Uczeń jest niesklasyfikowany z wychowania fizycznego gdy posiada mniej niż 50% 

obecności na lekcji. 

 

 

Podstawą oceny z Wychowania Fizycznego jest wysiłek włożony przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfikacji 

zajęć.  
 

 

PODSTAWOWE OBSZARY OCENIANIA  
 

Ze względu na specyfikę przedmiotu wychowania fizycznego, ocena semestralna i 

końcowa oparta jest o trzy podstawowe obszary, z których uczniowie otrzymują oceny 



cząstkowe (opanowanie umiejętności ruchowych i wiadomości, uczestnictwo i przygotowanie 

do lekcji, aktywność i postawa wobec przedmiotu i kultury fizycznej) oraz dodatkowy obszar 

(reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, oraz aktywność pozalekcyjna - Szkolny 

Klub Sportowy, inne), co daje możliwość rzetelnego i sprawiedliwego ocenienia pracy ucznia 

na tym przedmiocie. Proponowany system daje możliwość zdobycia ocen bardzo dobrych i 

dobrych nawet tym uczniom, u których motoryka jest słabiej rozwinięta, ponieważ na 

lekcjach wychowania fizycznego najbardziej liczą się: chęci, zaangażowanie, postęp, postawa 

oraz dokładność wykonywania poszczególnych ćwiczeń, a nie osiąganie konkretnych 

wyników sportowych. 

 

Ocenie podlega przede wszystkim:  
1.  Sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przedmiotu.  

2.  Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć (posiadanie przez ucznia 

właściwego stroju sportowego tj. spodenki sportowe, przebrana koszulka, obuwie zamienne, 

spięte włosy). Dopuszcza się 3 krotny brak stroju w semestrze z przyczyn losowych. 

Nieprzygotowanie do zajęć ma wpływ na ocenę. 

3. Stosunek do nauczyciela i współćwiczących.  

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.  

 
KRYTERIA OCENIANIANIA W KLASACH IV-VIII – WYCHOWANIE FIZYCZNE  
 

Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który:  
 

 wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach;  

 jest zawsze przygotowany do zajęć;  

 systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne;  

 aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na i poza terenem szkoły;  

 posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu kultury fizycznej;  

 systematycznie podnosi poziom własnej sprawności fizycznej;  

 stosuje prawidłową technikę w grach sportowych i rekreacyjnych;  

 uzyskuje oceny bardzo dobre i celujące z umiejętności ruchowych;  

 reprezentuje szkołę w zawodach sportowych;  

 inicjuje i organizuje dowolną zabawę lub grę ruchową;  

 zna zasady zdrowego stylu życia;  

 przestrzega zasad bezpieczeństwa. 

 

Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:  
 

 prezentuje umiejętności ruchowe na poziomie bardzo dobrym;  

 wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione;  

 jest przygotowany do zajęć;  

 systematycznie uczęszcza na zajęcia;  

 stosuje prawidłową technikę w grach sportowych i rekreacyjnych;  

 potrafi wykorzystać posiadane wiadomości w praktyce;  

 uczestniczy w zawodach między klasowych;  

 uzyskuje oceny bardzo dobre i dobre z testów sprawności fizycznej. 



 

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:  
 

 opanował materiał podstawy programowej w stopniu dobrym;  

 dysponuje dobrą sprawnością motoryczną;  

 prawie zawsze jest przygotowany do zajęć; 

 ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie z małymi błędami technicznymi;  

 posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela;  

 nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem;  

 wskazuje stałe i dobre postępy w usprawnianiu;  

 jego postawa i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń; 

 uzyskuje oceny dobre z testów sprawności fizycznej. 

 

Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 
 

 nie wykazuje szczególnej aktywności na zajęciach;  

 bywa nieprzygotowany do zajęć; 

 posiada nieusprawiedliwione nieobecności; 

 posiada braki w zaliczeniach sprawdzianów; 

 jego postawa wobec kultury fizycznej budzi zastrzeżenia. 

 

Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:  
 

 nie wykazuje aktywności na zajęciach; 

 wielokrotnie jest nieprzygotowany do zajęć;  

 wykazuje brak zaangażowania w wykonanie testów lub sprawdzianów;  

 niechętnie wykonuje ćwiczenia na lekcji; 

 jego postawa wobec kultury fizycznej budzi poważne zastrzeżenia; 

 bardzo często opuszcza i nie ćwiczy na zajęciach. 

 wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 

Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:  
 

 nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. 

 
 

 

                                                                                        Nauczyciele Wychowania Fizycznego 

 


