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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

W PSP 2 W OPOLU DLA KLAS V i VI 
  
 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy  

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

 w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
 

 

OCENĘ  NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMA UCZEŃ jeżeli : 

 

- często opuszcza zajęcia dydaktyczne 

- ma lekceważący stosunek do zajęć i ćwiczeń oraz nie wykazuje postępów  

w usprawnianiu się 

- wykazuje na zajęciach rażące braki w zakresie wychowania społecznego 

 

OCENĘ  DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMA UCZEŃ jeżeli : 
 

- nie jest pilny i wykazuje słabe postępy w usprawnianiu 

- ćwiczenia wykonuje niechętnie z dużymi błędami 

- wykazuje braki w zakresie wychowania społecznego 

- opuszcza zajęcia dydaktyczne 

- często spóźnia się na zajęcia 

- ma niechętny stosunek do ćwiczeń 

 

OCENĘ  DOSTATECZNĄ OTRZYMA UCZEŃ jeżeli : 
 

      -    wykazuje mierne postępy w usprawnianiu  

- nie wykazuje się dostateczną pilnością  

- będąc obecnym na zajęciach nie uczestniczy w nich  

- wykazuje braki w zakresie wychowania społecznego 

- często spóźnia się na zajęcia 

 

OCENĘ  DOBRĄ OTRZYMA UCZEŃ jeżeli : 
 

- jego pilność na zajęciach jest zadowalająca  

- wykazuje wymagane postępy w usprawnianiu  

- nie opuszcza zajęć wychowania fizycznego 

- jego zachowanie na zajęciach nie budzi zastrzeżeń 

 

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMA UCZEŃ jeżeli : 
 

- opanował umiejętności sportowe w stopniu podstawowym 

- jego zachowanie na zajęciach nie budzi zastrzeżeń, jest ambitny, koleżeński, zdyscy-

plinowany oraz stosuje zasady fair-play 

- jest pilny, aktywny i chętnie ćwiczy 
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- bierze udział w zawodach, gdy szkoła stwarza mu do tego warunki  

- uczestniczy systematycznie w dodatkowych zajęciach sportowych na terenie szkoły 

bądź poza nią 

- czyni postępy w samousprawnianiu się 

 

 

OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMA UCZEŃ jeżeli : 
  

- spełnia kryteria oceny bardzo dobrej a ponadto osiąga wyniki sportowe na poziomie 

miasta, powiatu lub wyższe  

- jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów 

 

 

 

 

Uczeń otrzymuje (raz w miesiącu) ocenę cząstkową za postawę, zaangażowanie, aktywność  

i osiągnięcia sportowe. Każdorazowy brak stroju na lekcji wychowania fizycznego skutkuje 

obniżeniem oceny cząstkowej (miesięcznej) o jeden stopień. Uczniowie klas o poszerzonym 

programie wychowania fizycznego otrzymują oceny cząstkowe z zajęć blokowych (la i judo)  

za swoją aktywność i  postawę w czasie zajęć, a także postępy w rozwoju sprawności  

i umiejętności ruchowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


