
Przedmiotowy system
oceniania z wychowania
fizycznego w klasie V

Szkoły Podstawowej



Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z:

o Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół, opublikowane 15 stycznia 2009 r.w Dzienniku Ustaw Nr 4, poz. 17).
o Wewnętrznym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim.
o Programem Nauczania Wychowania Fizycznego dla II etapu edukacyjnego „Ruch – zdrowie
dla każdego”- Stanisław Żołyński.

W oddziałach sportowych ocena z wychowania fizycznego uwzględnia oprócz efektów
wynikających z osiągnięć sportowych, udział ucznia w szkoleniu sportowym.

Wprowadzenie szkolnego systemu oceniania ma na celu:

 oparcie pracy edukacyjnej na „ Podstawie programowej",
 podniesienie stopnia opanowania umiejętności kluczowych,
 dostarczanie nauczycielom możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągnięcia
 założonych celów kształcenia, szczególnie w zakresie umiejętności,
 wdrażanie uczniów do efektywnej samooceny, rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za
osobiste postępy w edukacji szkolnej, pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia,
 dostarczenie rodzicom informacji o osiągnięciach uczniów, trudnościach i uzdolnieniach.



I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów.

a. Ocenianiu podlegają:
Umiejętności

1. Umiejętności ruchowe na podstawie przeprowadzonych sprawdzianów, zgodnie
z wymaganiami edukacyjnymi umieszczonymi w planach pracy opracowanych na
podstawie programu wychowania fizycznego „Ruch – zdrowie dla każdego”
Stanisława Żołyńskiego.
2.Umiejętności organizowania bezpiecznego miejsca do zabaw i gier.
3.Umiejętności samooceny i doskonalenia swojej sprawności fizycznej.
4.Dbałość o higienę osobistą i własne zdrowie.

Wiadomości

1.Wiadomości na temat bezpieczeństwa i higieny osobistej.
2. Wiadomości na temat znaczenia kształtowania różnych cech motorycznych.
3.Wiadomości na temat przepisów dyscyplin sportowych objętych programem nauczania.
4.Współorganizowanie minigier zespołowych.

Kryteria dodatkowe

 aktywność na zajęciach (zaangażowanie)
 udział w zajęciach sportowych
 udział w zajęciach pozalekcyjnych
 pomoc koleżeńska
 umiejętność stosowania zasady „fair-play"
 poszanowanie sprzętu szkolnego
 plusy i minusy zdobywane na zajęciach
 brak stroju

> Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności.
> Zaplanowane w rozkładach materiału sprawdziany są obowiązkowe.
> Frekwencja według przyjętych norm w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

a. Sposoby poprawy oceny ucznia:
1. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie będzie na sprawdzianie, to powinien
zaliczyć go w ciągu 3 tygodni od powrotu do szkoły.
2. Uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni

od upływu sprawdzianu, po tym terminie traci takie prawo.
3. Uczeń powinien być poinformowany o planowanych sprawdzianach, co najmniej
l tydzień wcześniej.
4. Uczeń może w ciągu semestru zgłosić 2 razy, nieprzygotowanie się do zajęć.
5.Opuszczenie przez ucznia z przyczyn losowych ok. 50% zajęć nie musi wpłynąć na
obniżenie oceny.
6. Częste  zwolnienia  pisane  od  rodziców  mogą  wpłynąć na  obniżenie  oceny.



7.Systematyczne uczestnictwo i strój gimnastyczny mogą wpłynąć na
podwyższenie oceny.



Ad. I a. 1. Formy i metody sprawdzania oraz oceniania
umiejętności ruchowych uczniów.

LEKKOATLETYKA

• bieg na 40 m (w sek.)

ocena dziewczęta chłopcy
celująca 7,3 6,9
bardzo dobra 7,4 – 7,8 7,0 – 7,4
dobra 7,9 – 8,4 7,5 – 8,0
dostateczna 8,5 – 9,1 8,1 – 8,7
dopuszczająca powyżej 9,1 powyżej 8,7

• bieg na 60 m (w sek.)

ocena dziewczęta chłopcy
celująca 10,0 9,8
bardzo dobra 10,1 – 10,6 9,9 – 10,2
dobra 10,97– 11,6 10,3 – 11,2
dostateczna 11,97– 13,0 11,3 – 12,4
dopuszczająca powyżej 13,0 powyżej 12,4

• bieg wahadłowy 4 x10 m (sek.)

ocena dziewczęta chłopcy
celująca 11,0 10,3
bardzo dobra 12,3 – 11,1 11,8 – 10,4
dobra 13,9 – 12,4 13,5 – 11,9
dostateczna 16,9 – 14,0 16,3 – 13,6
dopuszczająca powyżej 14,0 powyżej 13.6

• bieg na 600 m dziewczęta i 1000 m chłopcy (w min)

ocena dziewczęta chłopcy
celująca 2,26 4,20
bardzo dobra 2,27 – 2,32 4,21 – 4,25
dobra 2,33 – 2,52 4,26 – 4,31
dostateczna 2,537 – 3,08 4,32 – 4,36
dopuszczająca powyżej 3,08 powyżej 4,36

• skok w dal z miejsca (w metrach)

ocena dziewczęta chłopcy
celu 1,85 1,92
bardzo dobra 1,84 -1,69 1,91 - 1,74



dobra 1,68 - 1,48 1,73 - 1,55
dostateczna 1,47 - 1,21 1,54 - 1,33
dopuszczająca poniżej 1,21 poniżej 1,33



• skok wzwyż (w cm)

ocena dziewczęta chłopcy
celująca 110 120
bardzo dobra 109- 105 119- 115
dobra 104 - 100 114 - 110
dostateczna 99 - 95 109 - 105
dopuszczająca poniżej 95 poniżej 105

•  rzut piłeczką palantową 80 g (w metrach)

ocena dziewczęta chłopcy
celująca 30 40
bardzo dobra 29- 25 39- 33
dobra 24 - 23 32- 30
dostateczna 22 - 20 29- 25
dopuszczająca poniżej 20 poniżej 25

• rzut piłką lekarską w przód 2 kg (w metrach)

ocena dziewczęta chłopcy
celująca 5,50 6,50
bardzo dobra 5,20 - 4,80 6,00 - 5,40
dobra 4,70 - 4,30 5,30 - 4,90
dostateczna 4,20 - 3,30 4,90 - 4,30
dopuszczająca poniżej 3,30 poniżej 4,30

• rzut piłką lekarską w tył 2 kg (w metrach)

ocena dziewczęta chłopcy
celująca 7,50 8,00
bardzo dobra 6,50– 7,50 7,00 – 8,00
dobra 5,00 – 6,50 5,50 – 7,00
dostateczna 4,00 - 5,00 4,50 – 5,50
dopuszczająca poniżej 4,00 poniżej 4,50

• Test Sprawności Fizycznej K. Zuchory (w punktach)

ocena dziewczęta chłopcy
celu 26- 29 26- 29
bardzo dobra 21 - 25 21 - 25
dobra 17 - 20 17 - 20



dostateczna 21 - 25 21 - 25
dopuszczająca poniżej 21 poniżej 21



• Test COOPERA (pokonany dystans w ciągu 12 minut)

ocena dziewczęta chłopcy
celująca pow. 2500 m pow. 2700m
bardzo dobra 2100 -2500 m 2300 - 2700 m
dobra 1700 - 2100 m 1900 - 2300 m
dostateczna 1300 - 1700 m 1500 - 1900 m
dopuszczająca 900 - 1300 m 1100 - 1500 m

Gimnastyka podstawowa

• Przewrót w przód z postawy stojącej do postawy stojącej

na ocenę

celującą: ćwiczenie wykonane jak niżej z akcentem gimnastycznym
bardzo dobrą: ćwiczenie wykonane płynnie, w dobrym tempie,

poprawnie technicznie o nogach prostych
dobrą: przewrót wykonany z przysiadu o ugiętych nogach
dostateczną: brak symetryczności i podparcie przy wstawaniu
dopuszczającą: przewrót wykonany na głowie
niedostateczną: uczeń nie podchodzi do wykonania próby

• Przewrót w tył z przysiadu podpartego do rozkroku

na ocenę

celującą: ćwiczenie wykonane jak niżej z akcentem gimnastycznym
bardzo dobrą: ćwiczenie wykonane płynnie, w dobrym tempie,
poprawnie technicznie
dobrą: ćwiczenie wykonane ze złym ułożeniem rąk i lekko ugiętymi nogami
dostateczną: przewrót wykonany do przysiadu
dopuszczającą: ćwiczenie bez zachowania pionowej osi ciała
niedostateczną: uczeń nie podchodzi do wykonania próby

• Skok rozkroczny przez kozła.

na ocenę

celującą: ćwiczenie jak niżej z akcentem gimnastycznym
bardzo dobrą: ćwiczenie wykonane poprawnie technicznie zakończone
prawidłową postawą z utrzymaniem
dobrą: brak wyprostu kolan podczas przeskoku dostateczną: brak
naskoku na odskocznię, nogi ugięte w kolanach
dopuszczającą: ćwiczenie wykonane z siadem rozkrocznym na kozła



niedostateczną: uczeń nie podchodzi do wykonania próby



• Układ gimnastyczny (waga przodem, przewrót w przód ze stania jednonóż
do stania, obrót o 360°, przewrót w tył z przysiadu do rozkroku,
podskokiem złącz nogi do przysiadu, 2 łączone przewroty w przód)

na ocenę

celującą: ćwiczenie jak niżej z akcentem gimnastycznym
bardzo dobrą: ćwiczenie wykonane płynnie, w dobrym tempie, poprawnie technicznie
dobrą: brak płynności podczas wykonywania ćwiczenia
dostateczną: poszczególne elementy układu wykonane niepoprawnie technicznie
dopuszczającą: uczeń podejmuje próbę wykonania układu
niedostateczną: uczeń nie podejmuje próby wykonania układu

Minipiłka koszykowa

• Kozłowanie piłki slalomem ze zmianą kierunku i ręki kozłującej

na ocenę

celującą: ćwiczenie wykonane poprawnie technicznie w szybkim tempie
bardzo dobrą: ćwiczenie wykonane poprawnie technicznie
dobrą: brak płynności w wykonaniu ćwiczenia
dostateczną: ćwiczenie wykonane z błędami
dopuszczającą: uczeń nie panuje nad piłką, często ją gubi
niedostateczną: uczeń nie podejmuje próby wykonania ćwiczenia

• Rzut do kosz z biegu po
kozłowaniu na ocenę

celującą: ćwiczenie jak niżej zakończone celnym rzutem
bardzo dobrą: ćwiczenie wykonane poprawnie technicznie w dobry tempie
dobrą: brak płynności w wykonaniu ćwiczenia, błędy w wykonaniu dwutaktu
dostateczną: błąd w wykonaniu dwutaktu i kozłowania
dopuszczającą: ćwiczenie wykonane z błędami kroków
niedostateczną: uczeń nie podejmuje próby wykonania ćwiczenia

Minipiłka siatkowa

• Odbicia piłki sposobem oburącz dolnym - technika i ilość odbić

na ocenę

celującą: ćwiczenie jak niżej, 30 odbić
bardzo dobrą: 20 odbić poprawnych technicznie



dobrą: 1 0 odbić poprawnych technicznie
dostateczną: 5 odbić
dopuszczającą: uczeń podejmuje próbę wykonania ćwiczenia
niedostateczną: uczeń nie podejmuje próby wykonania ćwiczenia

• 10 zagrywek dowolnym sposobem na boisko przeciwnika

na ocenę

celującą: 10 celnych zagrywek poprawnych technicznie (z odl. 6m)
bardzo dobrą: 8 celne zagrywki poprawne technicznie (z odl. 6m)
dobrą: 6 zagrywki poprawne technicznie
dostateczną: 4 zagrywki z niewielkimi błędami
dopuszczającą: uczeń wykonuje zagrywkę niepoprawnie technicznie
niedostateczną: uczeń nie podejmuje próby wykonania ćwiczenia

Minipiłka ręczna

• Kozłowanie piłki ze zmianą ręki kozłującej i rzut z wyskoku.

na ocenę



celującą: ćwiczenie jak niżej z celnym rzutem do bramki
bardzo dobrą: ćwiczenie wykonane poprawnie technicznie
dobrą: brak płynności w wykonywaniu ćwiczenia
dostateczną: złe wykonanie rzutu z wyskoku
dopuszczającą: błędy techniczne w kozłowaniu i rzucie z wyskoku
niedostateczną: uczeń nie podejmuje próby wykonania ćwiczenia

• Podanie piłki do partnera, chwyt w biegu i rzut do bramki z wyskoku.

na ocenę

celującą: ćwiczenie jak niżej zakończone celnym rzutem
bardzo dobrą: ćwiczenie wykonane poprawnie technicznie
dobrą: brak płynności w wykonaniu ćwiczenia, błąd chwytu
dostateczną: niepoprawne wykonanie rzutu i błędy w kozłowaniu
dopuszczającą: brak panowania nad piłką podczas wykonywania próby
niedostateczną: uczeń nie podejmuje próby wykonania ćwiczenia

Minipiłka nożna

• Prowadzenie piłki slalomem, podanie do stałego, przyjęcie piłki, strzał do

bramki.

na ocenę
celującą: ćwiczenie jak niżej zakończone celnym strzałem do bramki
bardzo dobrą: ćwiczenie wykonane w dobrym tempie, poprawnie technicznie
dobrą: brak płynności, niewielkie błędy techniczne podczas wykonywania próby
dostateczną: błędy w prowadzeniu piłki slalomem, piłka uderzona nieczysto
dopuszczającą: całkowity brak panowania nad piłką
niedostateczną: uczeń nie podejmuje próby wykonania ćwiczenia

• Prowadzenie piłki w dwójkach zakończone strzałem do bramki.



na ocenę

celującą: ćwiczenie jak niżej zakończone celnym strzałem do bramki
bardzo dobrą: ćwiczenie wykonane poprawnie technicznie w dobrym tempie
dobrą: wolne tempo biegu, niedokładne podania do partnera
dostateczną: niecelne podania do partnera, niepoprawny strzał do bramki
dopuszczającą: całkowity brak panowania nad piłką
niedostateczną: uczeń nie podejmuje próby wykonania ćwiczenia


