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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH PŁYWANIA 

 
obowiązujące od 1 września 2017 r. , roku szkolnego 2017/18 klas I – VIII 

obejmujące podstawę programową kształcenia ogólnego z dnia 14 lutego 2017 r. 
(Dz.U. z 24 lutego 2017 r. poz. 356) zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania 

przyjętymi w Statucie Szkoły Podstawowej nr 137 im. A.Kamińskiego w Łodzi. 
 

Podstawa prawna: 
1) Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r.  (Rozdział 3a)  - tekst 

jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1943 
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w 

sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 
szkołach publicznych - Dz.U. z 2017 r.,poz.1534 

3) Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla szkoły podstawowej – Dz.U. z 24 lutego 2017r. poz 356. 

 
I. PRZEDMIOT OCENY 

 
 

 konkurs,  

 samodoskonalenie, 

 zadanie – praca wykonana podczas lekcji. 
 

 
II. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA 

 
KONKURS - ocena wzmocniona pięciokrotnie 

 
 Na ocenę za konkurs składają się osiągnięcia pływackie ucznia w zawodach 
międzyszkolnych (finaliści zawodów łódzkich, wojewódzkich, Mistrzostw Polski – 
miejsca 1- 6)  

 
 

SAMODOSKONALENIE - ocena wzmocniona potrójnie 
 

Na ocenę z samodoskonalenia składa się : 

 przygotowanie do zajęć - uczeń zawsze posiada strój pływacki i przybory 
toaletowe, 

 aktywny udział w zajęciach - uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, 
współuczestniczy w tworzeniu zajęć  i proponuje ćwiczenia,  

 przestrzeganie zasad i regulaminów - uczeń zawsze korzysta 
bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych, stosuje się do zasad 
bezpiecznego zachowania na pływalni, nie stwarza sytuacji zagrożenia dla 
siebie i innych uczniów, 

 zachowanie podczas lekcji - uczeń zawsze wykonuje polecenia 
nauczyciela, punktualnie przychodzi na lekcje, nie przeszkadza 
nauczycielowi i innym uczniom w lekcji, 
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 współpraca z innymi uczniami w grach i zabawach - uczeń przestrzega 
ustalonych zasad organizacji gier i zabaw, umie współdziałać w grupie. 

 
Kryteria ocen za samodoskonalenie: 
celująca(6) - uczeń spełnia wszystkie wymagania 
bardzo dobra (5) - uczeń nie spełnia jednego wymagania 
dobra(4) - uczeń nie spełnia dwóch wymagań 
dostateczna(3) - uczeń nie spełnia trzech wymagań 
dopuszczająca(2) - uczeń nie spełnia czterech wymagań 

 
 Ocena za samodoskonalenie wystawiana jest przez nauczyciela na podstawie 
w/w kryteriów i nie mniej niż dwa razy na półrocze. 

 
 

ZADANIE- ocena wzmocniona PODWÓJNIE 
 
Ocenie podlega wykonanie zadania ruchowego po 3-4 lekcjach nauczania.  
 Nauczyciel prowadzący uwzględnia indywidualne możliwości i predyspozycje 
uczniów. W przypadku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń dostosowuje się 
sposoby wykonania zadania ruchowego. 
  
Ocenie w zadaniu ruchowym podlega: 

 równomierne oddychanie do wody, 

 cykliczność ruchów, właściwe tempo, 

 brak zatrzymania podczas płynięcia, 

 właściwa technicznie praca RR, NN (w zależności od rodzaju sprawdzianu). 
 

Kryteria ocen za zadanie ruchowe:  
celująca(6) - uczeń spełnia wszystkie wymagania 
bardzo dobra(5) - uczeń nie spełnia jednego wymagania 
dobra(4) - uczeń nie spełnia dwóch wymagań 
dostateczna(3) - uczeń nie spełnia trzech wymagań 
dopuszczająca(2) - uczeń nie spełnia czterech wymagań 
 
 

 
 

DIAGNOZA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 
 

 
 Dokonuje się diagnozy wstępnej w zakresie sprawności fizycznej ucznia (na 
przełomie września i października) poprzez mierzenie jego zdolności motorycznych : 

 szybkości – prosty test szybkości dostosowany do poziomu nauczania, 

 wytrzymałości –  test Coopera 12 min. w klasach IV-VII, 6 min. w klasach II-III. 
 

 
 Wynik z każdego następnego sprawdzianu stanowi podstawę do określenia 
poziomu postępu sprawności ucznia, który nie podlega ocenie szkolnej, a jest 
jedynie informacją dla ucznia, rodzica i nauczyciela. 
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 Ocena półroczna i roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych ustaloną według 
zasad: 

a) każdej ocenie przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę 
w hierarchii ocen: 
 
b) średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: 
 

średnia ocena 

5,30 i powyżej celujący 

4,70 – 5,29 bardzo dobry 

3,70 – 4,69 dobry 

2,70 – 3,69 dostateczny 

1,70 – 2,69 dopuszczający 

0 - 1,69 niedostateczny 

 
 

W klasach IV – VII ocena z pływania wliczona jest do średniej ocen z 
wychowania fizycznego. Ocena ta wzmocniona jest podwójnie (jej waga wynosi 2).  

 

W klasach I - III ocena śródroczna / roczna jest oceną opisową i dotyczy 
systematyczności oraz zaangażowania ucznia w zajęcia oraz poziomu osiągnięć 
edukacyjnych. .Nauczyciel podczas oceniania bieżącego przekazuje uczniowi ustną 
informację o jego osiągnięciach edukacyjnych, poprzez wskazanie co robi dobrze a 
co wymaga dalszego doskonalenia. Nauczyciel systematycznie obserwuje i 
odnotowuje osiągnięcia ucznia w karcie obserwacji . 

Poziom osiągnięć edukacyjnych:  

-wspaniale - opanował umiejętności pływackie przewidziane dla klasy I,II,III 

-dobrze - opanował umiejętności pływackie przewidziane dla klasy I,II,III 

-minimalnie - opanował umiejętności pływackie przewidziane dla klasy I,II,III 
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III. WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE W I ETAPIE 
KSZTŁCENIA. 

 
 

 KLASA I 
 

( I półrocze) 

1. Wykonuje ćwiczenia oswajające z wodą, elementarnego pływania na piersiach i 
grzbiecie. 

2. Skacze na NN do wody głębokiej przy pomocy nauczyciela. 
3. Przepływa 10 m naprzemianstronną pracą NN na piersiach i grzbiecie z 

przyborem. 
4.  Podejmuje próby przepłynięcia10 m naprzemianstronną pracą NN na piersiach i 

grzbiecie samodzielnie. 
 

( II półrocze) 

1.  Przepływa 25m naprzemianstronną pracą NN na grzbiecie i piersiach z 
przyborem. 

2. Podejmuje próby przepłynięcia 25m naprzemianstronną pracą NN na grzbiecie i 
piersiach samodzielnie. 

3. Skacze na NN do wody płytkiej samodzielnie. 
4. Skacze na NN do wody głębokiej samodzielnie. 
5.  Uczestniczy w Mistrzostwach klas I w pływaniu. 

 
 

 KLASIE II  
 

 ( I półrocze) 

1. Wykonuje ćwiczenia doskonalące styl pracę NN do grzbietu i kraula. 
2. Wykonuje skoki na głowę z klęku jednonóż . 
3. Przepływa odcinki 10 m stylem grzbietowym. 
4. Wykonuje ćwiczenia oddechowe do kraula na PR i LR 
5. Przepływa odcinki 10 m dokładanką do stylu dowolnego przy użyciu deski. 
 

( II półrocze) 

1. Przepływa odcinki 25 m stylem grzbietowym. 
2. Przepływa odcinki 25 m dokładanką do stylu dowolnego przy użyciu deski. 
3. Wykonuje skoki na głowę z „wagi” z brzegu pływalni. 
4. Podejmuje próby przepłynięcia 25 m dokładanką do kraula samodzielnie. 
5. Przepływa pod wodą pod NN współćwiczącego ucznia. 
6. Wykonuje Test Coopera 
 

 KLASA III 
 

( I półrocze) 

1. Używa prawidłowej terminologii poznanych ćwiczeń pracy RR i NN do grzbietu i 
kraula. 
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2. Współpracuje z innymi uczniami podczas wyścigów sztafetowych. 
3. Przepływa 25 m dokładanką do kraula. 
4. Przepływa 50 m stylem grzbietowym. 

 
( II półrocze) 

1. Przepływa 25 m kraulem. 
2. Skacze na głowę z brzegu pływalni z pozycji stojącej. 
3. Wykonuje skok startowy do stylu grzbietowego. 
4. Wyławia krążek z głębokości 1 i 1,5 m. 
5. Uczestniczy w Mistrzostwach klas III w pływaniu. 
6. Wykonuje Test Coopera 

 
 

IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE W II ETAPIE 
KSZTŁCENIA. 

 
 

 KLASA IV 
 

( I półrocze) 

1. Używa prawidłowej terminologii poznawanych ćwiczeń i technik stylu 
grzbietowego i dowolnego. 

2. Stosuje zasady i przepisy poznanych gier i zabaw w wodzie. 
3. Wykonuje próbę sprawnościową - test Coopera. 
4. Posiada następujące umiejętności w zakresie pływania: 

 przepływa 50 m stylem grzbietowym, 

 przepływa 50 m stylem dowolnym. 
5. Stosuje ćwiczenia oddechowe i korekcyjne po wysiłku wskazane przez 

nauczyciela. 
( II półrocze) 

1. Używa prawidłowej terminologii poznawanych ćwiczeń i technik stylu 
klasycznego. 

2. Posiada następujące umiejętności w zakresie pływania: 

 wykonuje skok na głowę z dowolnej pozycji ze słupka, 

 przepływa 25 m stylem klasycznym. 
3. Stosuje podstawowe elementy ratownictwa: 

 schodzi pod wodę scyzorykiem, 

 wykonuje stójkę  przez 10 s, 

 holuje deskę, 

 wyławia krążek z głębokości 2 m - 2,2 m. 
4. Uczestniczy w zawodach pływackich w roli zawodnika i kibica. 
5. Podejmuje próby samooceny swoich umiejętności pływackich. 
 

 KLASA  V 
 

( I półrocze) 

1. Posiada następujące umiejętności w zakresie pływania: 

 przepływa serię odcinków 50-75 m stylem grzbietowym i dowolnym, 
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 wykonuje start do stylu grzbietowego z wydłużoną fazą lotu, 

 wykonuje skok startowy ze słupka startowego. 
2. Samodzielnie dobiera ćwiczenia oddechowe i korekcyjne na zajęciach. 
3. Wykonuje i interpretuje z pomocą nauczyciela uzyskane wyniki próby 

sprawnościowej - testu Coopera. 
4. Wyjaśnia zasady organizacji wyścigów sztafetowych i pomaga w ich organizacji. 

 
( II półrocze) 

1. Używa prawidłowej terminologii poznanych ćwiczeń i elementów wybranych 
technik pływackich, dotyczących stylu klasycznego, grzbietowego i dowolnego. 

2. Posiada następujące umiejętności w zakresie pływania: 

 przepływa 50 m stylem klasycznym, 

 podejmuje próby przepłynięcia 25 m stylem motylkowym, 

 wykonuje skok ratowniczy oraz próby holowania sposobem most i 
samolot. 

3. Swobodnie pływa pod wodą odcinek 10 m. 
4. Uczestniczy w zawodach pływackich, stosując zasady szacunku do rywala, 

respektuje zasady sportowego zachowania, kibicowania. 
5. Dokonuje samooceny swoich umiejętności pływackich. 
 
 

 KLASA VI  
 

( I półrocze) 

1. Stosuje poznaną terminologię ćwiczeń do przeprowadzenia rozgrzewki. 
2. Swobodnie pływa pod wodą odcinek 15 m. 
3. Posiada następujące umiejętności w zakresie pływania: 

 przepływa odcinki 100 m stylem grzbietowym, dowolnym, 

 przepływa 25 m stylem motylkowym. 

 wykonuje skok startowy ze słupka z wydłużoną fazą lotu. 
4. Dokonuje samooceny i samokontroli swoich umiejętności pływackich. 
5. Wykonuje i samodzielnie dokonuje analizy wyników próby sprawnościowej - testu 

Coopera. 
6. Stosuje ćwiczenia w wodzie kompensujące negatywny wpływ współczesnego 

stylu życia na postawę ciała. 
 

( II półrocze) 

1. Prawidłowo postępuje w przypadku zagrożenia i niebezpieczeństwa nad wodą: 

 przyswoił sposoby postępowania w przypadku zaistnienia wypadku nad 
wodą, 

 potrafi udzielić pomocy podejmowanemu z wody. 
2. Posiada następujące umiejętności w zakresie pływania: 

 przepływa odcinki 100 m stylem klasycznym, 

 przepływa odcinki 50 m stylem motylkowym, 

 holuje partnera poznanymi technikami. 
3. Podejmuje próby przepłynięcia pod wodą odcinka 25 m. 
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4. Pełni rolę zawodnika, kibica zawodów pływackich stosując zasady 
podporządkowania się decyzjom sędziego i podziękowania za 
współzawodnictwo. 

5. Pomaga w organizacji zawodów pływackich dla klas młodszych, pełni rolę 
sędziego. 

6. Współdziała i współpracuje w grupie w poczuciu odpowiedzialności za siebie i 
innych. 

 KLASA VII 
 

( I półrocze) 

1. Przeprowadza rozgrzewkę używając prawidłowej terminologii poznanych ćwiczeń 
do jej przeprowadzenia. 

2. Swobodnie pływa pod wodą serię odcinków 15 m z pracą nóg do stylu 
klasycznego, kraula oraz delfina. 

3. Posiada następujące umiejętności w zakresie pływania: 

 przepływa odcinki 150 m stylem grzbietowym, dowolnym, klasycznym 

 przepływa 50 m stylem motylkowym. 

 wykonuje skok startowy ze słupka z wydłużoną fazą lotu oraz prawidłowym 
rozpoczęciem dystansu do stylu motylkowego, klasycznego i kraula oraz stylu 
grzbietowego. 

4. Dokonuje samokontroli swoich umiejętności pływackich, na jej podstawie 
wnioskuje o poziomie swoich umiejętności. 

5. Wykonuje i samodzielnie dokonuje analizy wyników prób sprawnościowych - 
testu Coopera, testu szybkości. 

 
( II półrocze) 

 
1. Posiada następujące umiejętności w zakresie pływania: 

 przepływa odcinki 200 m stylem grzbietowym, dowolnym, klasycznym 
wykonując płynnie nawroty zwykłe,  

 przepływa serię odcinków 50 m stylem motylkowym, 

 przepływa 100 m stylem zmiennym, 

 podejmuje próby wykonania nawrotów koziołkowych do kraula i stylu 
grzbietowego 

2. Posiada następujące umiejętności w zakresie ratownictwa: 

 holuje partnera poznanymi technikami – sposobem żeglarskim, jednorącz 
za żuchwę, oburącz za żuchwę, za doły pachowe, ze wsparciem na 
barkach, 

 współdziała z partnerem w czasie holowania zespołowego, 

 wykonuje różne skoki ratownicze - płaski ratowniczy, wykroczny, 
rozkroczny, na bombę, na plecy, 

 potrafi udzielić pierwszej pomocy tonącemu, wykorzystując znajomość 
zasad RKO u osoby dorosłej oraz dziecka. 

3. Potrafi współdziałać w grupie w czasie gry w piłkę wodną, stosując reguły czystej 
gry. 

4. Uczestniczy w organizacji zawodów pływackich pełniąc różne role - zawodnika, 
kibica, sędziego zawodów stosując przepisy techniczne dotyczące pływania 
określonymi stylami oraz zasady podporządkowania się decyzjom sędziego 
głównego, podziękowania za współzawodnictwo, gratulowania zwycięzcom. 
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5. Współdziała i współpracuje w grupie w poczuciu odpowiedzialności za siebie i 
innych w czasie akcji ratowniczej skutecznie wykorzystując odpowiedni sprzęt 
ratunkowy. 

6. Dokonuje analizy poziomu własnej sprawności fizycznej na podstawie 
przeprowadzonych testów – Coopera, testu szybkości, własnego zaangażowania 
w zajęcia i wysnuwa wnioski do dalszej pracy nad samodoskonaleniem. 

  
 

 
KLASA VIII 

 
( I półrocze) 

1. Przeprowadza rozgrzewkę używając prawidłowej terminologii poznanych ćwiczeń 
do jej przeprowadzenia. 

2. Swobodnie pływa pod wodą serię odcinków 15 m z pracą nóg do stylu 
klasycznego, kraula oraz delfina. 

3. Posiada następujące umiejętności w zakresie pływania: 

 przepływa odcinki 200 m stylem zmiennym, 

 wykonuje skok startowy ze słupka z wydłużoną fazą lotu oraz prawidłowym 
rozpoczęciem dystansu do stylu zmiennego. 

 uczestniczy w grze w piłkę wodną, potrafi wykonać podstawowe rzuty i 
chwyty piłki, 

 wykonuje ćwiczenia w wodzie przy muzyce. 
4. Dokonuje samokontroli swoich umiejętności pływackich, na jej podstawie ocenia 

swój poziom sprawności. 
5. Wykonuje i samodzielnie dokonuje analizy wyników testów sprawności w wodzie. 

 
( II półrocze) 

 
1. Posiada następujące umiejętności w zakresie pływania: 

 przepływa odcinki powyżej 200 m stylem grzbietowym, dowolnym, 
klasycznym wykonując płynnie nawroty zwykłe,  

 przepływa swobodnie stylem motylkowym i zmiennym, 

 stosuje elementy taktyczne podczas gry w piłkę wodną, 

 samodzielnie dobiera ćwiczenia w wodzie do muzyki. 
 

2. Posiada następujące umiejętności w zakresie ratownictwa: 

 ewakuacji z wody i na lądzie, 

 opanowania osoby tonącej pasywnie i ułożenia jej do holowania, 

 działania ratownika na różnych obszarach wodnych, 

  wykorzystywania sprzętu ratowniczego w ratownictwie wodnym. 
3. Uczeń identyfikuje swoje mocne strony planuje sposoby rozwoju w zakresie 

aktywności fizycznej, ma świadomość słabych stron, nad którymi należy 
pracować. 

4. Motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej jakim jest pływanie, w tym 
osoby o słabszej sprawności fizycznej. 

 


