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Przedmiotowy system oceniania 

 

Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego 

oceniania uczniów z danego przedmiotu. PSO są zgodne z podstawą programową 

oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO) obowiązującym w Szkole 

Podstawowej w Baniosze. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut 

szkoły.  

 

1. Ogólne zasady oceniania uczniów 

 

1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności, wiadomości 

i  kompetencji społecznych wynikających z realizacji programu nauczania. 

2) Nauczyciel ma za zadanie: 

a. informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

oraz o postępach w tym zakresie; 

b. monitorować  postęp  w  sprawności   (motoryczności)  uczniów; 

c. udzielić uczniowi informacji, jakie są jego mocne i słabe strony; 

d. wspierać i motywować do dalszego rozwoju fizycznego poprzez 

podejmowanie różnej aktywności fizycznej; 

e. wdrażać ucznia do samooceny i samokontroli; 

f. dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, 

trudnościach w nauce oraz specjalnych zdolnościach ucznia. 

3) Ocenianie uwzględnia możliwości, wkład pracy, systematyczność i wysiłek 

wkładany przez ucznia. 

4) Ocenianie ma charakter ciągły, a stopnie wystawiane systematycznie są 

jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych. 

5) Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

6) Testy sprawności fizycznej i umiejętności ruchowe są obowiązkowe, 

zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Warunki atmosferyczne oraz 

nieprzewidziane sytuacje mogą spowodować zmianę ustalonego terminu. 

7) Uczeń może poprawić każdą ocenę, w terminie do dwóch tygodni od dnia 

poinformowania o ocenie.  

8) Jeżeli uczeń nie uczestniczył w jednej z obowiązujących procedur oceniania 

(z powodu nieobecności lub braku czynnego udziału w zajęciach), 

ma obowiązek poddania się tej formie w ciągu dwóch tygodni od dnia 

ustalonego przez nauczyciela. Jeżeli uczeń nie skorzystał z możliwości 

zaliczenia nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną.  

9) Uczeń zobowiązany  jest  przynosić na  każdą lekcję czysty, zmienny strój 

sportowy: trampki, koszulkę, spodenki lub dresy. 
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10) Uczeń ma prawo trzy razy w okresie zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 

lekcyjnych,  rozumiane  jako  brak  stroju. Każde następne trzy dają ocenę 

niedostateczną. 

11) Dziewczęta w czasie niedyspozycji zwalniane są z wykonywania 

intensywnego wysiłku fizycznego, ale obowiązuje je aktywne uczestnictwo 

w lekcji. 

12) Uczeń, jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarskich uczestniczy we wszystkich 

formach ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego.  

13) Ucznia, czasowo lub częściowo zwolnionego z ćwiczeń fizycznych 

obowiązuje realizacja treści z zakresu wiedzy w każdym bloku tematycznym,  

ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej oraz wybranych 

kompetencji z zakresu umiejętności. 

14) W przypadku całkowitego zwolnienia lekarskiego (z odpowiednim 

uzasadnieniem lekarza) rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani 

są do zwrócenia się na piśmie do dyrektora, z prośbą o zwolnienie z zajęć. 

W dokumentacji wpisuje się zwolniony. Zwolnienie lekarskie może 

też obejmować zwolnienie z niektórych ćwiczeń. Rodzice/Prawni 

opiekunowie dziecka mają obowiązek poinformować nauczyciela 

o przebytych urazach bądź przeciwwskazaniach do ćwiczeń na lekcjach 

wychowania fizycznego. 

15) Rodzic jednorazowo, do kilku dni, może zwolnić ucznia, w formie pisemnej 

z czynnego brania udziału w lekcji z powodu niedyspozycji zdrowotnej.  

16) W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia z czynnego 

uczestnictwa w lekcji. Uczeń natomiast zobowiązany jest zgłosić każdą 

kontuzję/uraz,  który nastąpi przed, w trakcie lub po zakończeniu lekcji. 

17) Uczeń, który nie odesłał pracy domowej otrzymuje ocenę niedostateczną.    

Przesłanie jej po wyznaczonym terminie powoduje obniżenie oceny o jeden 

stopień od oceny możliwej do uzyskania za daną pracę.  

18) Obowiązkiem ucznia nieobecnego lub nieprzygotowanego do lekcji 

wychowania fizycznego jest nadrobienie ewentualnych zaległości 

dotyczących wiedzy oraz wykonanie i przesłanie zaległej pracy domowej. 

19) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne pisemne są udostępniane do wglądu 

uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym. 

20) Uczeń, który w czasie semestru otrzymał co najmniej trzy oceny cząstkowe 

niedostateczne  (sprawdziany, praca na lekcji, umiejętności, wiadomości) 

nie może na koniec semestru lub roku otrzymać oceny celującej lub bardzo 

dobrej. 

21) Wszyscy uczniowie oceniani są według tych samych kryteriów 

z uwzględnieniem dostosowań dla uczniów z opinią poradni psychologiczno-

pedagogicznej, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się 

lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.  



Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze Wychowanie fizyczne – Przedmiotowy system oceniania 

22) Zajęcia na basenie prowadzone w ramach wychowania fizycznego obejmują 

naukę i doskonalenie techniki pływania. Każde półrocze kończy 

się sprawdzianem nabytych umiejętności. 

23) Czynne uprawianie sportu w klubie sportowym podnosi ocenę o jeden 

stopień w górę, w klasyfikacji śródrocznej i końcowej (uczeń przedstawia 

pisemną informację z klubu). 

 

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 

 

Sprawdzanie, ocenianie wiadomości i umiejętności odbywa się na bieżąco w czasie 

całego roku szkolnego. Połączone jest z ocenianiem słownym, formułowaniem 

wskazówek oraz ocenianiem wyrażonym stopniem szkolnym. 

 

Ocenie podlegają: sprawdziany praktyczne - testy sprawności fizycznej (postęp) 

i sprawdziany umiejętności ruchowych, odpowiedzi ustne i pisemne, prace domowe, 

praca na lekcji, systematyczność, prace dodatkowe (np. gazetki) oraz szczególne 

osiągnięcia. 

 

1) Sprawdziany praktyczne - ich celem jest kontrola sprawności fizycznej 

i ocena umiejętności ruchowych ucznia.  

a) testy sprawności fizycznej (diagnoza początkowa i końcowa):  szybkość, 

wytrzymałość, siła, skoczność  –  2  razy   w   roku szkolnym, na  początku 

i końcu. 

Oceniając, nauczyciel bierze pod uwagę: 

 poprawę lub obniżenie wyników,       

 warunki fizyczne i związane z tym możliwości motoryczne ucznia, 

 zaangażowanie i chęci poprawy własnej sprawności fizycznej. 

b) sprawdziany umiejętności ruchowych – 3 - 6 w semestrze (w zależności 

od liczby dyscyplin sportowych realizowanych w semestrze, ocena 

wybranych umiejętności ruchowych jest poprzedzona ich nauką lub 

doskonaleniem).  

Oceniając, nauczyciel bierze pod uwagę: 

 technikę wykonania ćwiczenia - estetykę, płynność ruchów, 

poprawność, 

 warunki fizyczne i związane z tym możliwości motoryczne ucznia, 

 zaangażowanie i chęci poprawy własnej sprawności fizycznej. 

2) Odpowiedzi ustne - na bieżąco, oceniamy stan wiedzy z zakresu aktualnie 

poznawanych dyscyplin sportowych i szeroko pojętej kultury fizycznej. 

Oceniając, nauczyciel bierze pod uwagę: 

 zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

 właściwe posługiwanie się pojęciami, słownictwem, 

 zawartość merytoryczną wypowiedzi, 
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 sposób formułowania wypowiedzi. 

 

3) Quizy i testy online oraz pisemne – oceniamy stan wiedzy z zakresu 

poznawanych dyscyplin sportowych oraz wiadomości z zakresu edukacji 

zdrowotnej. 

 Quizy, testy online i pisemne są oceniane w skali punktowej, a liczba 

punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO.  

 Wyniki są przez nauczyciela omawiane po oddaniu prac. 

4) Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustną formą ćwiczenia 

umiejętności, utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji 

oraz poszukiwania i prezentowania wiadomości na zadany temat. 

 Pracę domową uczeń wykonuje w formie zleconej przez nauczyciela 

np.: filmiki, prezentacje multimedialne, zdjęcia, karty pracy, plakaty, 

rysunki, rebusy, krzyżówki i zapisuje ją w odpowiednim miejscu 

wskazanym przez nauczyciela.  

• Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między 

nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO. 

• Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem 

mówiącym o konieczności powtórzenia wiadomości i nie może 

być oceniona negatywnie. 

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę 

samodzielność, poprawność i estetykę wykonania. 

5. Aktywność i praca ucznia na lekcji jest wyrażona stopniem szkolnym – 

na bieżąco. 

a) Oceniając, nauczyciel bierze pod uwagę: 

 wysiłek i zaangażowanie ucznia w wykonywanie ćwiczeń i zadań,  

zgodnie ze swoimi możliwościami; 

 systematyczny i aktywny udział w zajęciach, łączenie się na lekcje 

   online;  

 współuczestniczenie w organizacji – pomoc przy sprzęcie; 

 prowadzenie fragmentów lekcji – rozgrzewka; 

 oddawanie w terminie zleconych prac;  

 inwencja twórcza; 

 samorozwój – własna aktywność ruchowa (np. jazda na rowerze, jazda  

    na rolkach, biegi przełajowe, jogging itp.; 

 udział w zajęciach pozalekcyjnych (SKS, zajęcia sportowe 

    i rekreacyjne); 

 postawę ucznia - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, regulaminu  

    obiektów sportowych, ćwiczenie w odpowiednim stroju sportowym,  

    stosowanie zasad „fair play” , stosunek do kolegów i nauczyciela. 

b) Uczeń może uzyskać plus za aktywność podczas lekcji online (np. za:  



Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze Wychowanie fizyczne – Przedmiotowy system oceniania 

samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną 

odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, przygotowanie do lekcji, 

inicjatywę przy rozwiązywaniu problemów, znalezienie nieszablonowych 

rozwiązań). 

 Sposób przeliczania plusów na oceny jest zgodny z umową między 

nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO. 

5) Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych 

uczniów, wykonane indywidualnie lub zespołowo, np. wykonanie gazetki, 

prezentacji.  

Oceniając, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

a. wartość merytoryczną pracy, 

b. stopień zaangażowania w wykonanie pracy, 

c. estetykę wykonania, 

d. wkład pracy ucznia, 

e. sposób prezentacji, 

f. inwencję twórczą - oryginalność i pomysłowość pracy. 

6) Szczególne osiągnięcia:  

każdorazowo, ocenę cząstkową celującą otrzymuje uczeń, który: 

 reprezentuje szkołę na zawodach sportowych (szkolnych 

i międzyszkolnych); 

 w konkursie o tematyce sportowej uzyskał wysoką lokatę. 

 

3. Oceny i zasady oceniania 

 

 Oceny semestralne i końcoworoczne ustalane są w stopniach według skali 1 –

6. 

 Sprawdziany praktyczne - testy sprawności fizycznej i sprawdziany 

umiejętności ruchowych, odpowiedzi ustne i pisemne, prace domowe, praca 

na lekcji, prace dodatkowe oceniane są w skali 1 – 6. 

 

4. Przeliczanie punktów na oceny w pracach pisemnych 

 

1) W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza 

osiągnięcia ucznia bliżej wyższej kategorii wymagań, „–” niższej kategorii 

wymagań. 

2) Przy ocenianiu quizów, testów online oraz testów pisemnych uczniów 

nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:  

 poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;  

 30% - 49% - dopuszczający;  

 50% - 74% - dostateczny;  

 75% - 89% - dobry;  

 90% - 99% - bardzo dobry;  
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 100% – celujący 

 

3) Przy ocenianiu quizów, testów online oraz testów pisemnych uczniów 

mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady 

przeliczania punktów na ocenę:  

 poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny; 

 20% - 39% - dopuszczający; 

 40% - 54% - dostateczny; 

 55% - 74% - dobry; 

 75% - 89% - bardzo dobry; 

 90% - 100% - celujący. 

4) Dopuszcza się dodatkowo stosowanie plusów (+) za aktywność podczas lekcji 

online. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał 5 plusów (+). 

 

5. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego 

 

1) Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej. 

2) Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele na początku każdego roku szkolnego 

informują uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o: 

a. wymaganiach edukacyjnych, które trzeba spełnić, aby uzyskać 

poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z wychowania 

fizycznego; 

b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

c. trybie odwołania się od wystawionej oceny klasyfikacyjnej. 

3) Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej z przedmiotu nauczyciel  

uwzględnia:  

opanowanie wiadomości i umiejętności przewidzianych programem 

dla poszczególnych klas zgodnych z indywidualnymi  możliwościami ucznia; 

postęp w sprawności fizycznej, z uwzględnieniem możliwości motorycznych; 

czynne  uczestnictwo w lekcji, zaangażowanie i systematyczność; właściwy  

stosunek do kolegów i prowadzącego zajęcia; dyscyplinę na zajęciach; udział 

w zawodach szkolnych i pozaszkolnych; udział w zajęciach SKS; uprawianie 

sportu w klubie sportowym; podczas nauki zdalnej - terminowe odsyłanie 

zadanych prac. 

Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa WSO. 

 

6. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 

 

1. Sprawdziany praktyczne i teoretyczne są obowiązkowe. Oceny z tych 

sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim 

ustaleniu terminu z nauczycielem. 
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2. Oceny ze sprawdzianów praktycznych i teoretycznych można poprawić 

w terminie do 2 tygodni po jej otrzymaniu i uzgodnieniu terminu 

z nauczycielem. 

3. Jeżeli uczeń nie uczestniczył w jednej z obowiązujących procedur oceniania 

(z powodu nieobecności lub braku czynnego udziału w zajęciach), 

ma obowiązek poddania się tej formie w ciągu dwóch tygodni od dnia 

ustalonego przez nauczyciela. 

4. Po dłuższej absencji chorobowej lub innej związanej, np. z sytuacją rodzinną, 

uczeń nie ma obowiązku zaliczenia programu, który był realizowany w tym 

okresie i nie powoduje to obniżenia oceny. 

5. Ocen z odpowiedzi ustnych i za aktywność fizyczną nie można poprawić. 

6. Na koniec semestrów nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów 

zaliczeniowych. 

7. Nauczyciel informuje ucznia o ocenie bezpośrednio po jej wystawieniu. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje 

o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów 

z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę). 

9. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, 

które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub 

końcowej, należy stosować przepisy WSO. 

10. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują 

przepisy WSO i rozporządzenia MEN. 

 

7. Zasady badania wyników nauczania  

 

1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia 

w zakresie kształtowania cech motorycznych uczniów: szybkość, 

wytrzymałość, siła, skoczność.   

2. Badanie to odbywa się w 2 etapach: 

 diagnozy początkowej, 

 diagnozy końcowej. 

3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu 

na oceny semestralną i roczną. 

 

 

 


