
PSO z wychowania fizycznego SP Zarszyn -  09.2019r. 

I etap Edukacyjny 

Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej. 

1. Ocenianie w klasach I-III ma na celu wspierać szkolny rozwój ucznia 

poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o jego szkolnych osiągnięciach.  

Celem oceniania w edukacji wczesnoszkolnej jest:  

-poznanie uczniów  i respektowanie indywidualnej drogi ich rozwoju 

 -informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie  

-doskonalenie procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania                     

w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości                            

i umiejętności.  

-motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce                                       i 

zachowaniu.  

2. Ocena szkolna w edukacji wczesnoszkolnej pełni wiele różnorodnych 

funkcji powiązanych z procesem kształcenia i wspomaganiem dziecka we 

wszechstronnym rozwoju na miarę jego możliwości. Do tych funkcji 

zaliczamy:  

-funkcję informacyjną 

- uwzględniającą wkład pracy ucznia;  

-funkcję korekcyjną 

- uwzględniającą efekt, jaki osiąga uczeń;  

-funkcję motywacyjną 

- uwzględniającą możliwości ucznia. 

 

Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia. 



Wychowanie fizyczne: sprawność fizyczno - ruchową, elementy higieny 

osobistej, gry i zabawy ruchowe. 

 

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 
 

1.Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje/dokumentuje/ dokonując 

zapisów w dzienniku lekcyjnym.  

2. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje 

się: pochwały  i  symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6.  

 

Wymagania na Poszczególne oceny. 

Wychowanie fizyczne klasa I 

Celujący (cel) 

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- bierze udział 

w zawodach szkolnych i pozaszkolnych, wykonuje ćwiczenia poza 

programowe, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy i zdrowej 

rywalizacji, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych i chętnie 

pomaga, cieszy się z sukcesów sportowych innych, dba o higienę osobistą, 

zna i stosuje podstawowe działania profilaktyczne.  

Bardzo dobry (bdb) 

 Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- bierze udział 

w zawodach wewnątrzszkolnych, wykonuje ćwiczenia programowe, 

wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy, zdrowej rywalizacji, 

cieszy się z sukcesów sportowych innych, rozpoznaje potrzeby uczniów 

niepełnosprawnych i pomaga im. Zawsze jest przygotowany do zajęć 

sportowych. Dba o higienę osobistą, zna jakie są podstawowe działania 

profilaktyczne. 

 Dobry (db)  



Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne, stosuje zdobyte 

umiejętności i wiadomości w zabawach i grach sportowych, dobrze 

współdziała w grupie, służy pomocą innym i dostrzega potrzeby uczniów 

niepełnosprawnych. Najczęściej jest przygotowany do zajęć sportowych 

Przestrzega zasad higieny osobistej i orientuje się w podstawowych 

działaniach profilaktycznych.  

Dostateczny (dst)  

 Odróżnia prawidłową postawę stojącą i siedzącą od nieprawidłowej, nie 

zawsze precyzyjnie wykonuje ćwiczenia i jest przygotowany do zajęć, nie 

zawsze chętnie współdziała w grupie, czasami dostrzega potrzeby uczniów 

niepełnosprawnych i pomaga im. Stara się dbać o higienę osobistą. 

 Dopuszczający (dop)  

Ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, niechętnie 

współdziała w grupie podczas ćwiczeń, gier itp. Rzadko dostrzega potrzeby 

uczniów niepełnosprawnych. Często jest nieprzygotowany do zajęć 

sportowych. Ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny osobistej. 

 Niedostateczny (ndst)  

Ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń programowych, nie chce 

podejmować aktywności fizycznej, niechętnie współdziała w grupie, 

zagraża bezpieczeństwu współćwiczących. Nie dostrzega potrzeb uczniów 

niepełnosprawnych. Nie przestrzega zasad higieny osobistej. 

 

Wychowanie fizyczne klasa II 

Celujący (cel)  

Zwinnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim 

zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje 

się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje szkołę                         w 

zawodach sportowych na szczeblu miejskim.  

Bardzo dobry (bdb)  



Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, respektuje zasady poznanych 

gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad 

sportowej rywalizacji. 

Dobry (db)  

4Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych 

gier zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i 

zasad fair –play. 

Dostateczny (dst)  

Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad 

poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas 

ćwiczeń. 

Dopuszczający (dop)  

Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, nie stosuje się do zasad 

poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych. 

Niedostateczny (ndst)  

Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad 

bezpieczeństwa w czasie gier zabaw. 

 

Wychowanie fizyczne klasa III 

 

Celujący (cel) 

 

Zwinnie, sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim 

zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje 

się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje klasę, szkołę  

w zawodach sportowych  
 

Bardzo dobry (bdb)  

Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, zna i respektuje zasady 

poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń 

oraz zasad sportowej rywalizacji.  



Dobry (db)  

Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier 

i zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń                 

i zasad fair-play.  

Dostateczny (dst) 

Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad 

poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas 

ćwiczeń.  

Dopuszczający (dop)  

Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ma trudności z ich 

wykonaniem mimo pomocy nauczyciela, nie stosuje się do zasad poznanych 

gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych.  

Niedostateczny (ndst) 

Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad 

bezpieczeństwa w czasie gier zabaw, nie bierze udziału w grach  i zabawach 


