
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE 

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BYTOWIE 

I PODSTAWA PRAWNA 

Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrz szkolnego Systemu Oceniania 
przyjętego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Bytowie. 

II ZASADY OGÓLNE 

1 . Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na początku roku 
szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu. 

2. Celem PSO jest: 

- wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych 

- wykorzystanie wyników uczniów w planowaniu pracy nauczyciela. 

3. Uczeń jest zobowiązany do posiadania stroju gimnastycznego oraz obuwia sportowego- zmiennego zgodnego 
z zaleceniami nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

4. Uczeń który otrzymał na koniec  I semestru ocenę niedostateczną, ma obowiązek zaliczyć materiał w 
terminie do końca 31 marca. 

5. Na miesiąc przed rocznym ( semestralnym ) posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i 
jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej. 

6. Stopień na koniec semestru nie jest średnią  oceną arytmetyczną. Największy wpływ na ocenę mają 
sprawdziany  z poszczególnych zagadnień programu. 

7. Stopień na koniec roku ustala się na podstawie ocen z I i II półrocza. 

8. Jeżeli uczeń opuścił 50% zajęć i brak jest podstaw do wystawienia oceny – uczeń może być  nieklasyfikowany. 

9. przy ustalaniu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu 
się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 

10. ocena ze sprawności fizycznej powinna przede wszystkim wynikać z postępów ucznia a nie z poziomu jaki 
aktualnie reprezentuje ( chyba że uczeń osiąga bardzo dobre wyniki ). 

11.nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni specjalistycznej obniżyć wymagania 
edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyt rozwojowy, uniemożliwiający sprostanie 
wymaganiom wynikającym z programu. 

 

 

 



 

12. Obserwowane i oceniane obszary aktywności: 

- wiedza przedmiotowa 

- sprawność i umiejętność przedmiotowa 

- aktywność i zaangażowanie na lekcji 

- postawa moralna 

- praca poza wymaganym programem ( treningi w klubie , SKS , zawody sportowe – reprezentacja szkoły ). 

- w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego 

- decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
ucznia w tych zajęciach, wydanych przez lekarza lub poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo inna 
poradnie specjalistyczną ( wpis w dokumentacji szkolnej „ zwolniony” ) 

 

 

III ZASADY SPRAWDZANIA I OCENIANIA 

1. Podstawą oceny jest zakres realizacji wymagań edukacyjnych określonych i podanych przez nauczyciela na 
początku roku szkolnego. 
2. Za realizacje tych wymagań uczeń otrzymuje minimum trzy oceny w semestrze. 
3. Uczeń oceniany jest nie za wynik a za osiągnięcia i rozwój umiejętności ruchowych oraz postawę w stosunku 
do innych. 
4. Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek w terminie dwóch tygodni poddać się danemu zaplanowanemu 
sprawdzianowi. 
5. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niekorzystną ma prawo poprawić ją lecz tylko w terminie dwóch tygodni od 
podania tej oceny, w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. 
6. Uczeń ma prawo do otrzymania oceny za nadobowiązkowe zajęcia ustalone przez nauczyciela. 
7. Nauczyciel przekazuje informacje o ocenie: 
- uczniowi , w trakcie lekcji 
- rodzicom ucznia na ich prośbę. 
8. Każdy uczeń może otrzymać za aktywność plusy i minusy, są one przeliczane na oceny. Każde 5 minusów 
ocena niedostateczna , każde 5 plusów to ocena bardzo dobra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 

1.Postawa 

Ocenie podlega: 

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
- pomoc słabszym w trudnych sytuacjach 
- przestrzeganie zasad czystej gry fair play 
- postawa zawodnika – kontrola emocji 
- kulturalne kibicowanie 
 
2. Aktywność 
Ocenie podlega: 
- wysiłek wkładany przez ucznia w usprawnianie się  
- udział w organizacje lekcji 
 
3. Wiadomości 
Ocenie podlegają: 
- wiadomości  związane z funkcjonowania, regeneracji sił, czynnym wypoczynkiem 
- wiadomości związane z postawą ciała 
- wiadomości związane z kształtowaniem i oceną sprawności oraz zdrowia 
- wiadomości dotyczące organizowania i sędziowania zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych i 
turystycznych 
- umiejętności bycia widzem i kibicem 
 
4. Umiejętności 
Ocenie podlegają:  
- umiejętności działania na rzecz zdrowia. Podnoszenie sprawności fizycznej 
- umiejętności kształtujące i korygujące postawę 
- umiejętności utylitarne 
- umiejętności organizowania sędziowania zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych i 
turystycznych 
 
5. Sprawność fizyczna 
Ocenie podlega: 
- dbałość o zdrowie, higienę kondycję oraz prawidłowa postawę ciała 
- samokontrola i samoocena sprawności 
- poziom i postęp sprawności fizycznej 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

V NARZĘDZIA POMIARU I OBSERWACJI UCZNIA 
 
1. Sprawdziany 
- test sprawnościowy - techniczny i wysiłkowy 
- test wydolnościowy i wytrzymałościowy 
- sprawdzian z zakresu wiadomości wymaganych w programie nauczania –podstawa programowa 
2. Aktywność ucznia  
- uczeń ma prawo aktywnie uczestniczyć w lekcji i angażować się w e wszystkie czynności edukacyjne 
- za wielokrotne uczestnictwo i aktywność na lekcji uczeń może być oceniony 
- brak jakiejkolwiek pracy - aktywności ze strony ucznia może skutkować postawieniem oceny niedostatecznej . 
3. Prace dodatkowe np. udział w SKS , zawodach sportowych – reprezentant szkoły.  
 

VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGULNE OCENY 
 

Ocena niedostateczna 
- uczeń jest daleki od wymagań stawianych przez program 
- posiada bardzo niska sprawność motoryczną 
- ćwiczenia jeżeli wykonuje to tylko wyrywkowo i z rażącymi błędami 
- ma lekceważący stosunek do przedmiotu i kolegów, wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania 
społecznego i kultury 
 
Ocena dopuszczająca 
- uczeń nie opanował programu w stopniu zadowalającym i ma poważne luki programowe 
- jest mało sprawny fizycznie 
- ćwiczenia wykonuje niechętnie i z błędami 
- posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej a z tym związana jest niska samoocena 
- nie jest pilny i ma niechętny stosunek do wykonywanych ćwiczeń 
 
Ocena dostateczna 
- opanowanie programu na przeciętnym poziomie 
- przeciętna sprawność fizyczna 
- ćwiczenia wykonywane niepewnie i bez zaangażowania 
- małe postępy w usprawnieniu motorycznym 
- pewne braki w zakresie wychowania społecznego i w postawie do kultury fizycznej 
 
Ocena dobra 
- opanowanie trzonu materiału programowego 
- dobra sprawność fizyczna 
- prawidłowe wykonywanie ćwiczeń  
- posiada pewne wiadomości z zakresu podejmowanych ćwiczeń  
- samodzielnie podejmuje działania związane z usprawnianiem swojego ciała 
- jego postawa społeczna nie budzi zastrzeżeń  
- nie bierze udziału w sportowym życiu szkoły 
 



 
 
 
 
Ocena bardzo dobra  
-całkowite opanowanie materiału programowego 
- bardzo sprawny fizycznie 
- właściwa technika wykonywanych ćwiczeń 
- duże wiadomości na temat kultury fizycznej  
- systematyka w doskonaleniu swoich umiejętności  
- postawa społeczna oraz zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzi zastrzeżeń 
 
Ocena celująca 
- uczeń spełnia wymogi oceny bardzo dobrej 
- aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły 
- udział w zawodach różnego szczebla  jako reprezentant ZSP 
 
 

 
 

VII OCENY SEMESTRALNE I ROCZNE 
 
Oceny semestralne i roczne wystawiane są zgodnie z zasadami przyjętymi w WSO. 
    

 


