
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. RYSZARDA BERWIŃSKIEGO W POZNANIU 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

II ETAP EDUKACYJNY:  KLASA V  

 

OPRACOWANIE:  ŻANETA KIERZEK, HANNA KUBIAK, JAROSŁAW WOJCIECHOWSKI 

 
Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.) i Zasadami We-

wnątrzszkolnego Oceniania (ZWO) obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 26  w Poznaniu. 

 

CELE NAUCZANIA 

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumie-

niem jej znaczenia dla zdrowia: 

 

1. Udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport. 

2. Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej. 

3. Poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań proz-

drowotnych. 

 

TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego. Uczeń: 

1) wykonuje bez zatrzymania marszowo-biegowy test Coopera; 

2) wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzymałość tlenową, siłę mięśni postu-

ralnych i gibkość dolnego odcinka kręgosłupa oraz z pomocą nauczyciela interpretuje uzy-

skane wyniki; 

3) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki; 

4) ocenia własną postawę ciała. 

2. Trening zdrowotny. Uczeń: 

1) mierzy tętno w spoczynku i po wysiłku; 

2) wymienia zasady i metody hartowania organizmu; 

3) demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne oraz ułatwia-

jące utrzymanie prawidłowej postawy ciała; 

4) wykonuje próbę wielobojową składającą się z biegu, skoku i rzutu; 

5) wykonuje przewrót w przód z marszu oraz przewrót w tył; 

6) wykonuje prosty układ gimnastyczny; 

3. Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń: 

1) organizuje w gronie rówieśników zabawę, grę ruchową, rekreacyjną, stosując przepisy w for-

mie uproszczonej; 
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2) stosuje w grze: kozłowanie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, prowadzenie piłki w biegu 

ze zmiana kierunku ruchu, podanie piłki oburącz i jednorącz, rzut piłki do kosza, rzut i strzał 

piłki do bramki, odbicie piłki oburącz sposobem górnym; 

3) omawia zasady aktywnego wypoczynku. 

4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń: 

1) omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia; 

2) korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych; 

3) stosuje zasady samoasekuracji; 

4) omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach; 

5) omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem; 

6) dobiera strój i obuwie sportowe do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć oraz warunków 

atmosferycznych. 

5. Sport. Uczeń: 

1) wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej; 

2) uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej 

gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sę-

dziego, podziękowania za wspólną grę; 

3) wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania. 

6. Taniec. Uczeń: 

1) wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki; 

2) wyjaśnia, jak należy zachować się na zabawie tanecznej, w dyskotece. 

 

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

1. Do 15 września każdego roku szkolnego uczniowie i ich prawni opiekunowie zostają zapoznani         

z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych ocen bieżących, śród-

rocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

oraz warunkami i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. Fakt ten jest odnotowywany w dzienniku lekcyjnym i dzienniczku ucznia, a następ-

nie potwierdzony podpisami uczniów i prawnych opiekunów. 

2. Ocena umiejętności i wiadomości edukacyjnych uczniów dokonywana jest systematycznie i spra-

wiedliwie (wg podanych kryteriów). 

3. Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikają-

cych ze specyfiki zajęć. 

4. Zaliczenia umiejętności są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może w nich 

uczestniczyć, to powinien to uczynić w terminie 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły o ile nie koli-

duje to z terminem zwolnienia lekarskiego. 

5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Decy-

zję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć, w dokumentacji  przebiegu nauczania zamiast oceny kla-

syfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

7. Za nieprzygotowanie się do zajęć (brak stroju sportowego), uczeń otrzymuje „-”. Trzykrotne uzy-

skanie „-” równoznaczne jest z uzyskaniem oceny niedostatecznej.  
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8. Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianów praktycznych, kartkówek z zakresu wiado-

mości o kulturze fizycznej, w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem do końca półrocza. 

9. Każdy uczeń podlega ocenie według takich samych zasad, ze zwróceniem uwagi na jego indywi-

dualne możliwości. 

10. Obszary aktywności ucznia będące przedmiotem oceny: 

1) postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami; 

2) zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie do zajęć; 

3) stosunek do partnera i przeciwnika; 

4) dbałość o własne zdrowie oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na lekcji. 

11. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: 

1) sprawdziany umiejętności fizycznych; 

2) aktywność i przygotowanie do lekcji; 

3) prace pisemne (kartkówki, test); 

4) odpowiedzi ustne; 

5) osiągnięcia w zawodach szkolnych i pozaszkolnych. 

12. Test wiadomości z zakresu przepisów zespołowych gier sportowych zapowiadany jest z tygodnio-

wy wyprzedzeniem. 

13. Kartkówki nie są zapowiadane i obejmują wiadomości z ostatniej jednostki tematycznej. 

14. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Syste-

mu  Oceniania. 

stopień skrót literowy 
oznaczenie  

cyfrowe 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

 

15. Punkty uzyskane przez ucznia ze wszystkich form prac pisemnych zostają przeliczone według na-

stępującej skali procentowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Oceny są jawne dla ucznia i jego prawnych opiekunów. 

ocena przedział procentowy 

celujący 100% 

bardzo dobry 99% - 91% 

dobry 90% - 71% 

dostateczny 70% - 51% 

dopuszczający 50% - 31% 

niedostateczny 30% -   0% 
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STANDARDY WYMAGAŃ WEDŁUG PRZYJĘTEGO PROGRAMU NAUCZANIA   

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH V 

 

Tytuł programu (pełna nazwa) 
KONCEPCJA EDUKACJI FIZYCZNEJ. ZDROWIE - SPORT - RE-

KREACJA. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI 

Autor/autorzy programu URSZULA KIERCZAK 

Wydawnictwo OFICYNA WYDAWNICZA „IMPULS” 

Rok wydania 2012 

 

WYMAGANIA 
OCENA 

OSIAGNIĘCIA  

UMIEJĘTNOŚCI 
UCZEŃ: 

WIADOMOŚCI 
UCZEŃ: 

Konieczne - K 

ocena  

dopuszczająca (2) 

* Wykonuje z zatrzymaniem się marszowo-

biegowy test Coopera; 

* wyczuwa puls na tętnicy szyjnej; 

* potrafi przyjąć właściwą pozycję do rzutu jed-

norącz; 

* wykonuje rzut jednorącz z miejsca bez zama-

chu; 

* wykonuje przewrót w przód z przysiadu pod-

partego do siadu ugiętego; 

* wykonuje przetoczenia w tył z ułożeniem rąk 

na materacu; 

* kozłuje, podaje i przyjmuje piłkę wewnętrzną 

częścią stopy w miejscu, strzela do bramki i 

rzuca do kosza z miejsca; 

* odbija piłkę sposobem oburącz górnym z wła-

snego podrzutu; 

* wykonuje proste kroki taneczne; 

* potrafi podziękować za wspólną grę; 

* rozpoznaje urządzenia i sprzęt sportowy i zna 

ich zastosowanie; 

* w niewielkim stopniu angażuje się w pracę na 

lekcji; 

* często bywa nieprzygotowany do lekcji lub je 

opuszcza;  

* wykazuje duże braki w zakresie wychowania 

społecznego;  

* w ograniczonym stopniu wykazuje się 

wiedzą przekazywaną na lekcjach; 

* słabo zna przepisy sportowe; 

* rozumie potrzebę hartowania organizmu; 

* jest świadomy niebezpieczeństw i za-

grożeń występujących w górach i nad 

wodą; 

Podstawowe 

K+P 

ocena  

dostateczna (3) 

* Wykonuje z zatrzymaniem się marszowo-

biegowy test Coopera; 

* z pomocą nauczyciela mierzy tętno spoczyn-

kowe 

* wykonuje rzut jednorącz z miejsca z zaburzo-

ną koordynacją ruchową; 

* wykonuje przewrót w przód z przysiadu pod-

partego z podparciem rąk; 

* wykonuje przewrót w tył do siadu klęcznego; 

* kozłuje, podaje i prowadzi piłkę w marszu po 

prostej, strzela do bramki i rzuca do kosza z 

miejsca; 

* odbija piłkę sposobem oburącz górnym przez 

* opanował dostatecznie wiedzę przeka-

zywaną na lekcjach; 

* wykazuje braki w znajomości przepisów 

sportowych poznanych na lekcjach; 

* zna zasady hartowania organizmu; 

* omawia właściwy dobór stroju i obuwia 

oraz ochrony przed nadmiernym nasło-

necznieniem podczas wycieczek górskich 

i przebywania nad wodą; 
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siatkę z własnego podrzutu; 

* wykonuje improwizację ruchową do wybranej 

muzyki; 

* korzysta z urządzeń i sprzętu sportowego pod 

nadzorem nauczyciela; 

* jest mało aktywny w czasie lekcji, bywa nie-

przygotowany; 

* swoją postawą i stosunkiem do przedmiotu 

budzi czasem zastrzeżenia;  

* wykazuje braki w dbałości o zdrowie oraz 

nawykach higienicznych; 

* czasami nie przestrzega zasad BHP obowią- 

zujących w sali gimnastycznych;  

Rozszerzające 

(K+P)+R 

ocena dobra (4) 

* wykonuje bez zatrzymania marszowo-

biegowy test Coopera; 

* samodzielnie mierzy tętno spoczynkowe; 

* prawidłowo technicznie wykonuje rzut jedno-

rącz z miejsca; 

* wykonuje przewrót w przód z przysiadu pod-

partego do przysiadu podpartego; 

* wykonuje przewrót w tył z dotknięciem kola-

nami materaca; 

* wykonuje przewrót w tył do siadu klęcznego; 

* kozłuje, podaje i prowadzi piłkę ze zmianą 

kierunku ruchu w marszu, strzela do bramki i 

rzuca do kosza z miejsca; 

* odbija piłkę sposobem oburącz górnym nad 

sobą; 

* prezentuje grupowy układ taneczny; 

* wykazuję się dobrą wiedzą zdobytą na 

lekcjach; 

* nie wykazuje braków w zakresie znajo-

mości przepisów sportowych poznanych 

na lekcjach; 

* wymienia zasady i zna przynajmniej jed-

na metodę hartowania organizmu; 

* zna zasady bezpiecznego zachowania 

się nad wodą i w górach oraz sposoby 

ochrony przed nadmiernym nasłonecznie-

niem; 

Dopełniające 

(K+P+R)+D 

ocena  

bardzo dobra (5) 

* wykonuje bez zatrzymania marszowo-

biegowy test Coopera; 

* samodzielnie mierzy tętno spoczynkowe i z 

pomocą nauczyciela mierzy tętno wysiłkowe; 

* prawidłowo technicznie wykonuje rzut jedno-

rącz z marszu; 

* wykonuje przewrót w przód z marszu; 

* wykonuje przewrót w tył z przysiadu podpar-

tego do przysiadu podpartego; 

* kozłuje, podaje, prowadzi piłkę w biegu ze 

zmianą kierunku ruchu, rzuca do kosza z miej-

sca i strzela do bramki z marszu; 

* odbija piłkę sposobem oburącz górnym w 

parze; 

* prezentuje własny układ taneczny; 

* wykazuje się wiedzą zdobytą na lekcjach 

w stopniu bardzo dobrym; 

* wykazuje się znajomością przepisów w 

zakresie dyscyplin sportowych uprawia-

nych w szkole; 

* wymienia zasady i metody hartowania 

organizmu; 

* omawia zasady bezpiecznego zachowa-

nia się nad wodą i w górach; 

Poziom wiedzy  

i umiejętności na 

ocenę celującą (6) 

 

 

* uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę 

bardzo dobrą; 

* reprezentuje szkołę na zawodach sportowych 

dla uczniów kl. V; 

* osiąga sukcesy w zawodach sportowych, 

wśród uczniów w swoim wieku; 

* uczestniczy w sportowych zajęciach pozalek-

cyjnych organizowanych dla kl. V; 

* swą postawą, zaangażowaniem i stosunkiem 

do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń; 

* posiada nawyki higieniczno- zdrowotne; 

*przestrzega zasad BHP obowiązujących w sali 

gimnastycznej. 

* opanował w całości wiedzę i umiejętno-

ści zawarte w podstawie programowej z 

kl. V; 

* wykazał się znajomością przepisów w 

zakresie dyscyplin sportowych uprawia-

nych w szkole. 

 


