
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Paczkowie
klasa 1a usportowiona

Szczegółowe  warunki  i  sposób  oceniania  wewnątrzszkolnego  określa  Statut  Szkoły 

Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Paczkowie, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w 

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Ocena w edukacji wczesnoszkolnej jest opisowa. Powinna ona podkreślać te elementy, które 

uczeń już opanował Ocenianie w zakresie wychowania fizycznego ma charakter ciągły. Nauczyciel 

wychowania fizycznego dokonuje oceny:

• bieżącej

• śródrocznej

• końcowej

Ocenie bieżącej z zakresu wychowania fizycznego podlegają:

– „chęci”, czyli stosunek do własnej aktywności fizycznej, wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z zadań;

–  „postęp”,  czyli  osiągnięte  zmiany w stosunku do diagnozy wstępnej  zgodnie  z  posiadanymi 

umiejętnościami ruchowymi, utylitarnymi oraz organizacyjnymi i predyspozycjami każdego ucznia; 

postęp w zakresie wiadomości i sprawności (uwzględniając różny stan rozwoju psychofizycznego 

uczniów);

– „postawy”, czyli stosunek do partnera ćwiczeń, przeciwnika, sędziego, nauczyciela wychowania 

fizycznego, stosunek do lekcji, frekwencja na lekcjach, aktywność na lekcjach;

– „rezultat” – biorąc pod uwagę możliwości uczniów, opis dokładności wykonania ćwiczeń.

Przy wystawianiu ocen bieżących oraz oceny śródrocznej/ rocznej z wychowania fizycznego 

brane są pod uwagę następujące aktywności:

- wysiłek włożony w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć

- systematyczny udział w zajęciach z wychowania fizycznego

- aktywność w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej

- postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami

- zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie do zajęć

- postawa wobec koleżanek i kolegów

- dbałość o własne zdrowie oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji



- umiejętność współpracy w zespole

- reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

W klasach I-III szkoły podstawowej funkcjonuje bieżąca ocena opisowa. 

W celu ułatwienia dokumentowania poziomu opanowania przez ucznia wiadomości 

i  umiejętności  wprowadza  się  bieżące  oceny  symbolicznie  wyrażone  literami  - wspomagane 

słownym komentarzem:

1) W –  wzorowo  –  umiejętności,  wiedza  i  zaangażowanie  ucznia  wykraczają  ponad 

przeciętność;

2) B – bardzo dobrze – uczeń pracuje systematycznie i efektywnie, zgodnie z oczekiwaniami, 

prace i wiedza ucznia kształtują się na wysokim poziomie;

3) D – dobrze – uczeń poprawnie stosuje umiejętności i  wiedzę w rozwiązywaniu różnych 

zadań i wypełnianiu powierzonych obowiązków;

4) P –  przeciętnie  – w małym stopniu uczeń wykorzystuje  swoje umiejętności  i  wiedzę w 

rozwiązywaniu różnych zadań oraz przy wypełnianiu powierzonych poleceń i obowiązków, 

posiada mały zakres wiedzy;

5) S – słabo – w bardzo małym stopniu uczeń wykorzystuje swoje umiejętności i wiedzę w 

rozwiązywaniu różnych zadań oraz przy wypełnianiu powierzonych poleceń i obowiązków, 

posiada bardzo mały zakres wiedzy;

6) N –  niezadowalająco  –  uczeń  nie  wykonuje  zadań  i  poleceń,  nie  potrafi  wykazać  się 

podstawową wiedzą.

Dodatkowo stosuje się oznaczenia:

1) „+”, które wzmacnia ocenę;

2) „-„, które osłabia ocenę

Uczniowie otrzymują „plusy” za przejawy zaangażowania, wykonanie ćwiczeń w sposób 

zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach i 

współzawodnictwo w ich realizacji. 

Uczniowie  otrzymują  „minusy”  brak  dyscypliny,  brak  stroju,  niestosowne  zachowanie, 

wulgarność, nieposzanowanie sprzętu, brak zaangażowania.

Trzy „plusy” ocena W, trzy „minusy” ocena  N

Rodzice  są  informowani  za  pomocą  dziennika  elektronicznego  o  postępach  dzieci. 

Wstawiane są tam symbole literowe z datą i słownym komentarzem.



Zwolnienie z wychowania fizycznego

Uczeń jest zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii 

wydanej  przez  lekarza  na  czas  określony  w tej  opinii.  (uczeń  realizuje  program  nauczania 

dostosowany do własnych możliwości, uwzględniając wskazania lekarza).

Zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego nie zwalnia ucznia z obecności na 

lekcji. Uczeń, który posiada zwolnienie od rodziców lub lekarza z powodu chwilowej niedyspozycji 

lub przebytej choroby, ma obowiązek realizować zadania teoretyczne oraz pomagać w organizacji 

lekcji.

PSO z wychowania fizycznego opracowała mgr Anna Bagińska rok szkolny 2018/2019.


