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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z SZERMIERKI SP 85 
Aktualizacja 2017/2018. 

 
Przedmiotowy System Oceniania z szermierki jest dokumentem określającym warunki uzyskiwania ocen, przez 
uczniów, w obrębie przedmiotu szermierka obowiązującym na terenie określonej placówki oraz na zajęciach 
prowadzonych przez określonych nauczycieli. 
 
Ocena pracy ucznia.  
Uczeń powinien być oceniany na bieżąco i systematycznie w ciągu całego roku szkolnego, przy użyciu 
sześciostopniowej skali ocen (1-6) oraz (+,-). Na koniec pierwszego półrocza oraz na koniec roku szkolnego 
wystawiana jest ocena półroczna lub końcoworoczna, przy zastosowaniu sześciostopniowej skali ocen. Ponadto 
zadania kontrolno-oceniające (sprawdziany praktyczne) z zakresu wiadomości i umiejętności są opatrzone 
informacją od nauczyciela, która ma charakter motywujący, wspierający, oceniający. 
 
Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z: 

1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. dotyczącego zasad oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych. 

2. Statutem Sportowej Szermierczej Szkoły podstawowej nr 85 we Wrocławiu. 
3. Programem wychowania fizycznego autorstwa B.Przysiężnej oraz T.Frołowicza „Moja sprawność i zdrowie” 

(nr dopuszczenia DKW-4014-102/00) i jego modyfikacji poprzez rozszerzenie materiału na potrzeby 
nauczania szermierki w klasach sportowych IV-VII szkoły podstawowej. 

4. Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Sportowej Szermierczej Szkoły Podstawowej Nr 85 we 
Wrocławiu. 

Ocenianie ma na celu: 
1. Poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. 
2. Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym,  

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć. 
3. Dostarczenie wskazówek uczniowi do samodzielnego rozwoju. 
4. Motywowanie ucznia dalszej pracy, wysiłku i samodoskonalenia się. 
5. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach, trudnościach 

i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 
6. Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie organizacji i metody pracy 

dydaktyczno- wychowawczej. 
 

Przy wystawianiu oceny półrocznej i końcoworocznej z szermierki nauczyciel bierze pod uwagę: 
 

1. frekwencję, 
2. aktywność - praca na lekcji, 
3. umiejętności i wiadomości, 
4. aktywność dodatkową. 

 
Szczegółowy opis kryteriów oceny z szermierki. 
 

1. Frekwencja (systematyczność) – główną funkcją frekwencji jest wdrażanie ucznia do systematycznego 
uczestnictwa w zajęciach szermierki w aspekcie wychowawczym i zdrowotnym. Ocenie podlega przygotowanie 
się do zajęć oraz ilość godzin aktywnego uczestnictwa ucznia na zajęciach szermierki. 

 
Ocena semestralna za frekwencję: 

 Celująca (6) – opuszczone maksymalnie 10 lekcji 

 Bardzo dobra (5) – opuszczone maksymalnie 14 lekcji 

 Dobra (4) - opuszczone maksymalnie 16 lekcji 

 Dostateczna (3) – opuszczone maksymalnie 20 lekcji 

 Dopuszczająca (2) - opuszczone maksymalnie 30 lekcji 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-07-2015&qplikid=1#P1A6
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 Niedostateczna (1) - opuszczone ponad 40 lekcji 
 
Uwagi: 

 Usprawiedliwiona nieobecność w szkole nie wpływa na obniżenie oceny. Jednak ostateczna interpretacja 
powodu nieobecności pozostaje w kompetencji nauczyciela (notoryczne zwolnienia z ostatnich lekcji z tzw. 
powodów rodzinnych). 

 Przez lekcje opuszczone należy rozumieć nieobecność nieusprawiedliwioną lub nieuczestniczenie w zajęciach 
mimo obecności na lekcji, bez podania racjonalnej przyczyny. 

 Każde cztery nieusprawiedliwione „niećwiczenia” (np. brak kompletnego stroju sportowego łącznie z 
obuwiem, brak stroju szermierczego) nauczyciel może wystawić ocenę cząstkową, niedostateczną (1) z 
szermierki.  

 Brak aktualnych badań sportowych uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych (walki, ćwiczenia 
z bronią), nie zwalnia jednak ucznia (przy braku zwolnienia lekarskiego) od ćwiczeń sportowych zgodnych 
z programem wychowania fizycznego rozszerzonego na potrzeby nauczania szermierki w klasach sportowych 
IV-VII szkoły podstawowej. 

 

2. Aktywność - praca na lekcji (zaangażowanie) – funkcją aktywności jest wdrażanie do podejmowania 
maksymalnego wysiłku, inicjatywy i samodzielności, samokontroli oraz samooceny. Ocenie podlega 
indywidualny wkład aktywności fizycznej ucznia – wysiłek włożony w wykonanie zadania ruchowego oraz 
umiejętności współdziałania z partnerem lub zespołem. Uczniowie oceniani są ocenami cząstkowymi 
(bieżącymi). 

 
Pozytywne oceny bieżące uzyskuje się za: 

 Wykonanie ćwiczeń i zadań w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, 

 Pozytywną inwencję twórczą, 

 Aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji, 

 Zastosowanie we właściwy sposób swojej wiedzy i umiejętności, 

 Współdziałanie w grupie podczas ćwiczeń zespołowych, ćwiczeń w parach i walk szermierczych, 

 Zdyscyplinowanie, 

 Wywiązywanie się z regulaminu klasy sportowej, 

 Aktywny udział w zawodach klasowych, 

 Aktywne sędziowanie walk szermierczych klasowych, 

 Stosowanie odpowiednich zabiegów higienicznych 
 
Negatywne oceny bieżące uzyskuje się za: 

 Niechętny bądź negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach, 

 Brak dyscypliny, 

 Niestosowanie zasad bezpieczeństwa na zajęciach szermierki, 

 Niewywiązywanie się z regulaminu klasy sportowej, 

 Brak udziału w zawodach klasowych (przy braku zwolnienia lekarskiego) 
 

Ocena okresowa za aktywność: 

 Celująca (6) – oceny bardzo dobre i celujące, 

 Bardzo dobra (5) – oceny bardzo dobre, 

 Dobra (4) – brak ocen bardzo dobrych, 

 Dostateczna (3) – oceny negatywne w przeważającej liczbie nad ocenami pozytywnymi, 

 Dopuszczająca (2) – większość ocen negatywnych, jedna ocena niedostateczna, 

 Niedostateczna (1) – wyłącznie oceny niedostateczne. 
 

3. Umiejętności i Wiadomości – ocena poprawności wykonania określonych elementów technicznych, 
ćwiczeń z bronią, walk szermierczych, sędziowania oraz wiedzy ujętej w programie. Pod uwagę brany jest 
wysiłek jaki uczeń włożył w zadanie w stosunku do swych możliwości. Nauczyciel ma prawo różnicować 
(dostosować) wymagania kontrolne w obrębie grupy ćwiczebnej. 
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Ocena cząstkowa w obszarze umiejętności i wiadomości : 

 Celująca (6) – wykonanie zadania w sposób wzorcowy z zaakcentowaniem swobody wykonania lub przejawami 
kreatywności.  

 Bardzo dobra (5) – wykonanie zadania w sposób zbliżony do wzorcowego 

 Dobra (4) – wykonanie zadania w sposób poprawny, ale nie wzorcowy, 

 Dostateczna (3) – wykonanie zadania w stopniu podstawowym, 

 Dopuszczająca (2) – wykonanie zadania po części prawidłowo, 

 Niedostateczna (1) – wykonanie zadania nieprawidłowo.  
 
Uwagi: 

 Sprawdziany umiejętności i wiadomości powinny być zapowiedziane i poprzedzone lekcjami nauczania oraz 
doskonalenia. 

 W przypadku gdy uczeń: 
- z przyczyn losowych nie brał udziału w sprawdzianie (choroba lub rekonwalescencja) ma obowiązek zaliczyć 
sprawdzian praktyczny  w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. Wyjątek stanowi lekarskie oświadczenie 
o przeciwwskazaniach.  
- nie jest przygotowany do lekcji, przez co należy rozumieć brak stroju – ma obowiązek zaliczyć sprawdzian w 
ciągu tygodnia lub konsultować termin z nauczycielem. 

 Za niedotrzymanie terminów zaliczeń uczeń otrzymuje „0”. 

 Uczeń ma możliwość poprawienia niezadowalającej go oceny w terminie dwóch tygodni, po ustaleniu terminu 
z nauczycielem. 

 
4. Aktywność dodatkowa - uczestnictwo w zajęciach i zawodach szermierczych - to kryterium ma na celu 

wspieranie i rozwijanie talentów wybitnych uczniów, poprzez nagradzanie ich wysoką oceną za godne 
reprezentowanie swojej klasy lub szkoły na zawodach szermierczych oraz za systematyczną pracę w klubie 
szermierczym , również poza szkołą. Uczniowie oceniani są ocenami cząstkowymi 5 i 6. 

 
Cząstkowa ocena w obszarze aktywności dodatkowej: 
Celująca (6) - uczeń bierze udział w reprezentacji szkoły występując w zawodach szermierczych wrocławskich, 
ogólnopolskich i międzynarodowych. Systematycznie uczestniczy w zajęciach dodatkowych udokumentowanych 
przez klub szermierczy. Godnie i właściwie reprezentuje siebie i swoją klasę w imprezach okolicznościowych 
organizowanych przez szkołę oraz pokazach szermierczych promujących szkołę i szermierkę w środowisku 
lokalnym. Sędziuje samodzielnie walki klasowe i międzyklasowe. Samodzielnie i twórczo rozwija własne 
uzdolnienia. Odnosi sukcesy. Wywiązuje się z regulaminu klasy sportowej. 
 
Bardzo dobra (5) - uczeń bierze udział w reprezentacji szkoły występując w zawodach szermierczych wrocławskich 
i ogólnopolskich. Niekoniecznie odnosi sukcesy. Godnie i właściwie reprezentuje siebie i swoją klasę w imprezach 
okolicznościowych organizowanych przez szkołę oraz pokazach szermierczych promujących szkołę i szermierkę w 
środowisku lokalnym. Wykazuje dużą aktywność organizacyjną. Wywiązuje się z regulaminu klasy sportowej. 
 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 

Możliwości  podwyższenia oceny półrocznej lub końcoworocznej. 
W przypadku, gdy uczeń nie jest usatysfakcjonowany z prognozy oceny półrocznej lub końcoworocznej, może 
zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyznaczenie dodatkowych zadań w celu podwyższenia jej o jeden stopień. W 
zależności od tego, w jakich obszarach oceny uczeń powinien podnieść swoje kwalifikacje, nauczyciel wytycza 
działania. 
 
 Frekwencja:  
 -  minimum 10 obecności na ruchowych zajęciach dodatkowych, od momentu ustalenia poprawy, 
 - brak spóźnień, od momentu ustalenia poprawy, 
 - brak nieprzygotowań, od momentu ustalenia poprawy, 
 - posiadanie aktualnych badań sportowych, od momentu ustalenia poprawy, 
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 - brak nieobecności nieusprawiedliwionych, od momentu ustalenia poprawy, 
 aktywność - praca na lekcji: 
 - poprowadzenie 8 x poprawnej rozgrzewki,  
 - wybitne starania podczas zadawanych wyzwań kondycyjnych, od momentu ustalenia poprawy, podczas 
    lekcji szermierki, 
 - pomoc przy organizowaniu sprzętu sportowego na lekcji szermierki, 
 - brak negatywnych ocen w obszarze aktywność, od momentu ustanowienia poprawy. 
 
 umiejętności i wiadomości: 
 - odręczna praca pisemna na zadany temat, 
 - poprawa zaliczonych lub niezliczonych sprawdzianów, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 
 - poprawa wyniku w wyznaczonym zakresie, zadanego  ćwiczenia, w okresie 3 tygodni. 
 
 aktywność dodatkową: 
 - przygotowanie lub reperacja prostego sprzętu szermierczego,  
 - zaświadczenie z klubu szermierczego o systematycznych treningach lub wynikach, 
 - udokumentowany udział w dowolnych zawodach szermierczych wrocławskich lub ogólnopolskich. 
 
 

Dostosowanie wymagań dla uczniów z udokumentowanymi dysfunkcjami. 
 
System oceny z szermierki jest tak opracowany, aby wyrównać szanse uczniów, uwzględniając tych mniej 
sprawnych. Stwarza możliwość wykazania się zaangażowaniem i uzyskania maksymalnych wyników w zakresie 
szermierki. Uczniowie z ograniczeniami zdrowotnymi, ruchowymi i intelektualnymi również mają możliwość 
uzyskania wybitnych wyników. Wymaga to jednak indywidualnego podejścia nauczyciela do ucznia. 
 Jeżeli uczeń lub uczennica posiada zaświadczenie lekarskie, w którym zaleca się rezygnację z pewnych form 

ćwiczebnych, szkodliwych dla zdrowia ucznia, nauczyciel wytycza zadania kompensacyjne dla ucznia, w celu 
zachowania jego aktywności. Nauczyciel powinien mieć na względzie: zdrowie, bezpieczeństwo ucznia oraz 
wspomagać go w opanowaniu elementarnych treści programu nauczania. Zwraca szczególną uwagę na 
poprawność wykonywanych technik. Częściej zadaje ćwiczenia korekcyjne. W miarę możliwości nie rezygnuje z 
ćwiczeń kondycyjnych, jednak tak dobiera formy ruchu, aby nie szkodzić. Dotyczy to również, ucznia lub 
uczennicy, z orzeczeniem o niepełnosprawności.  

 W przypadku ucznia lub uczennicy posiadającego opinię wystawioną przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną, nauczyciel stosując zalecenia do pracy z dzieckiem, wytycza zadania w formie 
zindywidualizowanej. Opanowywanie treści programowych wspierane jest częstym nagradzaniem za drobne 
sukcesy.  W przypadku uczniów nadruchliwych zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo. 

 We wszystkich przypadkach występowania dysfunkcji, obniżenie wymagań dotyczy tylko jednego obszaru oceny: 
umiejętności i wiadomości. Poziom opanowania treści programowych zależy, w dużej mierze, od sprawności 
intelektualnej i fizycznej ucznia. Zgodnie z zaleceniami z opinii PPP nauczyciel wymaga od ucznia opanowania 
tylko podstawowych treści materiału. W pozostałych obszarach oceny uczniowie z dysfunkcjami nie mają 
obniżonych wymagań. 

 

Zastosowanie okresu ochronnego. 
 
Początek roku szkolnego, związany jest z adaptacją uczniów do nowych zadań szkolnych. W związku z tym, że 
jest to proces, ustanawia się: 

 
dla klas IV – miesiąc wrzesień bez ocen niedostatecznych 

dla klas V-VI – 2 tygodnie bez ocen niedostatecznych. 
 
Zastosowanie powyższego Przedmiotowego Systemu Oceniania z szermierki ma na celu rzetelną ocenę ucznia 
z uwzględnieniem wyrównania szans uczniom o różnych poziomach sprawności fizycznej. 

Przygotował: 

zespół trenerów szermierki SP85 Wrocław 


