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Ocenianiu podlegają następujące obszary: 

 
Obszar I. Poziom umiejętności ruchowych i elementów technicznych – ocenianie w jakim 
stopniu została opanowana dana czynność (umiejętność) ruchowa, element techniczny 
oraz czy uczeń będzie potrafił wykonać daną czynność ruchową w warunkach 
naturalnych.  
 
Oceniane umiejętności ruchowe , rekreacyjno- sportowe dotyczą różnych dyscyplin, między 
innymi gimnastyki podstawowej, lekkoatletyki, gier zespołowych, gier rekreacyjnych, tańca, 
sportów zimowych. 
Elementy techniczne i umiejętności ruchowe oceniane będą, w zależności od sposobu 
wykonania, według skali: 
Stopień celujący – wykonanie wzorowe, 
Stopień bardzo dobry – wykonanie w pełni poprawne, płynne, swobodne, 
Stopień dobry – wykonanie prawidłowe z drobnymi niedociągnięciami, 
Stopień dostateczny – wykonanie w miarę poprawne z błędami średniej skali, 
Stopień dopuszczający – wykonanie z dużymi błędami, 
Stopień niedostateczny – nieprzystąpienie do sprawdzianu. 
Dopuszcza się odstępstwa od ww. kryteriów, w przypadku długotrwałej choroby lub kontuzji. 
Wykonanie ocenianego elementu technicznego lub umiejętności ruchowej, będące obrazem i 
efektem pracy (wysiłku) ucznia, będzie premiowane wyższą oceną. 
 
 
Obszar II. Sprawność i wydolność fizyczna oraz uzyskiwane postępy w usprawnianiu 
swoich zdolności  motorycznych – przeprowadzane sprawdziany są wyznacznikami pracy 
ucznia nad sobą i dają możliwość porównywania wyników uczniów z normami krajowymi 
dla danego wieku oraz z wynikami kolegów. 
Mierzona jest testami, które służą  do kontroli poziomu cech motorycznych ucznia przyjętymi 
w planie pracy dydaktyczno – wychowawczej dla każdej klasy. Przystąpienie do testu 
sprawności motorycznej jest obowiązkowe.  
 
 Uczeń może być oceniany za indywidualny postęp wyników bez względu na ich wartość, 
najpierw w stosunku do diagnozy wstępnej, a następnie do uzyskanych wyników  w grupie 
wiekowej (klasie). 
 Dopuszcza się odstępstwa od ww. kryteriów, jeżeli obniżenie sprawności nastąpiło w wyniku 
długotrwałej choroby lub kontuzji. 
 Oceny wystawiane za sprawność fizyczną są jedną ze składowych ocen w tym obszarze i w 
całym przedmiotowym systemie oceniania. 
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Obszar III. Poziom wiedzy (posiadane wiadomości) 
 
Kontrolowane wiadomości , między innymi  dotyczą: 
  Znajomości funkcjonowania organizmu, 
 Kształtowania sprawności oraz umiejętności doskonalenia jej,  
 Organizacji zajęć ruchowych,  
 Umiejętności działania na rzecz zdrowia, edukacji zdrowotnej, edukacji olimpijskiej 
Znajomość zasad bezpieczeństwa, samo asekuracji, przepisów poznanych dyscyplin, oraz 
wiedzy z      zakresu edukacji prozdrowotnej oraz sportu. 
 
Obszar IV. Aktywność na rzecz sportu i rekreacji - udział w zawodach sportowych 
szkolnych i międzyszkolnych. 
 
Uczeń otrzymuje oceny za: 
 
 Reprezentowanie szkoły w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. 
 Udział w różnych innych zawodach sportowych na różnych szczeblach rozgrywek w różnych 
dyscyplinach, także  pozaszkolnych. 
 Udział w szkolnych imprezach rekreacyjno – sportowych, rozgrywkach międzyklasowych – 
jako zawodnik, pomocnik sędziego, pomocnik organizatora, protokolant, sprawozdawca, 
odpowiednio zaangażowany kibic. 
 Opracowanie materiałów informacyjnych o tematyce zdrowotnej lub sortowej, np. ulotek, 
plakatów, gazetki szkolnej, prezentacji multimedialnej. 
 Potwierdzony udział w aktywności pozaszkolnej. 
 Udział w pozaszkolnej imprezie rekreacyjno – sportowej – reprezentowanie szkoły. 

 
Obszar V. Postawa ucznia, zachowanie oraz zaangażowanie (aktywność ) ucznia 
 
Ocena za postawę i zachowanie ucznia będzie dokonywana: 
- na bieżąco w trakcie realizacji zajęć;  
- na koniec każdego semestru ( 2 razy w roku ) przy uwzględnieniu następujących 
elementów: 
 
 Podejmowanie maksymalnego wysiłku dostosowanego do własnych możliwości, 
 Sumienność wykonywania poleceń i ćwiczeń, aktywność i zaangażowanie w przebieg lekcji, 
 Przygotowanie się do zajęć – dbałość o estetykę stroju sportowego i przestrzeganie zasad 
higieny   osobistej, 
 Odpowiednie zachowanie, dyscyplina na lekcji, kultura słowa, postepowanie zgodnie z 
zasadą kulturalnego uczestnictwa i kibicowania podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
 Sumienne i staranne w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przebiegu lekcji, 
 Szacunek do nauczyciela, koleżanki, kolegi i przeciwnika, 
 Współpraca z nauczycielem i ze współćwiczącym, wzajemna pomoc, organizowanie 
zawodów klasowych i międzyklasowych oraz innych imprez sportowych, turystycznych, 
rekreacyjnych, 
 Przestrzeganie przepisów i  regulaminów poszanowania mienia sportowego szkoły, dbałość 
o przyrządy i przybory, 
 Organizowanie przyborów do ćwiczeń (typowych i nietypowych), porządkowanie obiektów 
sportowych szkoły, prace dekoracyjne i informacyjne (tablica, gablota sportowa), 
 Pomoc uczniom mniej zdolnym ruchowo oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych i 
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psychomotorycznych, 
 Przestrzeganie zasad  bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego, 
 Kierowanie się zasadami fair play. 
 
Obszar VI. Systematyczny udział w zajęciach - o ocenie decyduje liczba niećwiczeń 
nieusprawiedliwionych zajęć, w których uczeń uczestniczył w stosunku do wszystkich 
odbytych zajęć. 
 
Ocena za systematyczny udział w zajęciach będzie dokonywana 2 razy w roku , wg 
następujących kryteriów: 
Stopień celujący – 1 niećwiczenie nieusprawiedliwione 
Stopień bardzo dobry - 2 niećwiczenia nieusprawiedliwione 
Stopień dobry - 3 niećwiczenia nieusprawiedliwione 
Stopień dostateczny - 4 niećwiczenia nieusprawiedliwione 
Stopień dopuszczający - 5 niećwiczeń nieusprawiedliwionych 
Stopień niedostateczny – 6 i więcej niećwiczeń nieusprawiedliwionych 
 
 Nauczyciel może zwolnić ucznia z ćwiczeń w przypadku złego samopoczucia lub 
niedyspozycji, ale tylko wtedy , gdy uczeń jest przygotowany do zajęć – posiada strój 
sportowy. 
 Uczeń niećwiczący przebywa na lekcji i włącza się w jej organizację. 
 Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego jest (zgodnie z rozporządzeniem) uczniem 
zwolnionym z ćwiczeń, ale ma możliwość:  
- wykazania się wiedzą z zakresu wychowania fizycznego, 
- wykazania się zaangażowaniem w dodatkowych czynnościach wynikających z realizacji 
podstawy programowej, 
- pełnienia roli asystenta-pomocnika nauczyciela. 
 Spóźnienia na zajęcia i nieobecności nieusprawiedliwione uwzględnione są w ocenie z 
zachowania. 
Pisemne zwolnienie z uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego powinno być 
dostarczone w danym dniu przed zajęciami. 
 Przez przygotowanie do zajęć rozumie się posiadanie przez ucznia czystego, odpowiedniego 
stroju sportowego. Na odpowiedni strój składają się: koszulka, spodenki (kolor określa 
nauczyciel wraz z klasą na początku roku szkolnego), obuwie sportowe . 
 Za swoją aktywność i zaangażowanie w trakcie zajęć lekcyjnych (lub ich brak) uczeń może 
otrzymać dodatkowe „plusy” lub „minusy”: 
- za każde trzy plusy – uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą 
- za każde trzy minusy – uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 
Kryteria wymagań dla ucznia z wychowania fizycznego 
 
STOPIEŃ KRYTERIA OCENY 

 

CELUJĄCY 

Uczeń zdobył kompetencje instrumentalne, kierunkowe i aksjologiczne 

wykraczające poza program dla danego poziomu II etapu kształcenia i 

wychowania. 

Uczeń wkłada możliwie największy wysiłek w realizację założonych 

celów. 
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Obszar I – Uczeń wykonuje wzorowo poszczególne elementy techniczne 

i umiejętności ruchowe. 

Obszar II – Uczeń systematycznie doskonali swoją sprawność fizyczną i 

uzyskuje wysokie postępy w rozwoju sprawności i wydolności fizycznej. 

Obszar III – Uczeń posiada bardzo duże wiadomości w zakresie 

wychowania fizycznego i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym 

działaniu. 

Obszar IV – Uczeń wykazuje bardzo dużą aktywność na rzecz sportu i 

rekreacji. 

Obszar V – Uczeń wykazuje wzorową postawę , zachowanie i 

zaangażowanie na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

Obszar VI – Uczeń w ciągu semestru ma najwyżej 1 niećwiczenie 

nieusprawiedliwione  

BARDZO 

DOBRY 

Uczeń zdobył kompetencje instrumentalne, kierunkowe i aksjologiczne 

dla danego poziomu II etapu kształcenia i wychowania. 

Uczeń wkłada bardzo duży wysiłek w realizację założonych celów.  

 

Obszar I – Uczeń wykonuje w pełni poprawnie, płynnie, swobodnie 

elementy techniczne i umiejętności ruchowe. 

Obszar II – Uczeń systematycznie doskonali swoją sprawność fizyczną i 

uzyskuje duże postępy w rozwoju sprawności i wydolności fizycznej. 

Obszar III – Uczeń posiada duże wiadomości w zakresie wychowania 

fizycznego i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu. 

Obszar IV – Uczeń wykazuje dużą aktywność na rzecz sportu i rekreacji. 

Obszar V – Uczeń wykazuje bardzo dobrą postawę , zachowanie i 

zaangażowanie na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

Obszar VI – Uczeń w ciągu semestru ma maksimum 2 niećwiczenia 

nieusprawiedliwione  

DOBRY Uczeń zdobył znaczną ilość kompetencji instrumentalnych, 

kierunkowych i aksjologicznych dla danego poziomu II etapu kształcenia 

i wychowania. 

Uczeń wkłada duży wysiłek w realizację założonych celów. 
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Obszar I – Uczeń wykonuje prawidłowo z drobnymi niedociągnięciami  

elementy techniczne i umiejętności ruchowe. 

Obszar II – Uczeń doskonali swoją sprawność fizyczną i uzyskuje 

postępy w rozwoju sprawności i wydolności fizycznej. 

Obszar III – Uczeń posiadane wiadomości w zakresie wychowania 

fizycznego potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela. 

Obszar IV – Uczeń wykazuje niesystematyczną aktywność na rzecz 

sportu i rekreacji. 

Obszar V – Uczeń wykazuje dobrą postawę i zaangażowanie na 

zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych., a zachowaniem swoim nie budzi 

większych zastrzeżeń. 

Obszar VI – Uczeń w ciągu semestru ma maksimum 3 niećwiczenia 

nieusprawiedliwione. 

 

DOSTATECZNY 

Uczeń zdobył małą ilość kompetencji instrumentalnych, kierunkowych i 

aksjologicznych dla danego poziomu II etapu kształcenia i wychowania 

Uczeń wkłada niewielki wysiłek w realizację założonych celów. 

Obszar I – Uczeń wykonuje w miarę poprawnie z błędami   elementy 

techniczne i umiejętności ruchowe. 

Obszar II – Uczeń wykazuje małe postępy w usprawnianiu. 

Obszar III – Uczeń przejawia pewne braki w wiadomościach w zakresie 

wychowania fizycznego. 

Obszar IV – Uczeń wykazuje sporadyczną aktywność na rzecz sportu i 

rekreacji. 

Obszar V – Uczeń wykazuje mało zaangażowaną postawę na zajęciach 

lekcyjnych i pozalekcyjnych., a zachowaniem swoim budzi większe 

zastrzeżenia. 

Obszar VI – Uczeń w ciągu semestru ma maksimum 4 niećwiczenia 

nieusprawiedliwione  

 

DOPUSZCZAJĄCY 

Uczeń zdobył zbyt małą ilość kompetencji instrumentalnych, 

kierunkowych i aksjologicznych dla danego poziomu II etapu kształcenia 

i wychowania. 

Uczeń sporadycznie wkłada wysiłek w realizację założonych celów.  
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Obszar I – Uczeń wykonuje z dużymi błędami   elementy techniczne i 

umiejętności ruchowe. 

Obszar II – Uczeń wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu 

fizycznym  

Obszar III – Uczeń posiada małe wiadomości w zakresie wychowania 

fizycznego. 

Obszar IV – Uczeń wykazuje bardzo małą (znikomą) aktywność na rzecz 

sportu i rekreacji. 

Obszar V – Uczeń wykazuje się mało zaangażowaną postawą, ćwiczenia 

wykonuje niechętnie, nie jest pilny, wykazuje duże braki w kulturze 

osobistej w stosunku do przedmiotu, swym zachowaniem stwarza 

zagrożenie dla zdrowia innych zarówno na zajęciach lekcyjnych i 

pozalekcyjnych. 

Obszar VI – Uczeń w ciągu semestru ma maksimum 5 niećwiczeń 

nieusprawiedliwionych  

 

NIEDOSTATECZNY 

Uczeń nie zdobył kompetencji instrumentalnych, kierunkowych i 

aksjologicznych dla danego poziomu II etapu kształcenia i wychowania  

Uczeń nie wkłada wysiłku w realizację założonych celów. 

Obszar I – Uczeń odmawia przystąpienia do sprawdzianu. 

Obszar II – Uczeń nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu 

fizycznym. 

Obszar III – Uczeń charakteryzuje się niewiedzą w zakresie wychowania 

fizycznego. 

Obszar IV – Uczeń nie wykazuje aktywności na rzecz sportu i rekreacji. 

Obszar V – Uczeń wykazuje złą postawę, nie wykonuje ćwiczeń , nie 

wykazuje zaangażowania, duże braki w kulturze osobistej w stosunku do 

przedmiotu, swym zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia innych 

zarówno na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

Obszar VI – Uczeń w ciągu semestru ma 6 i więcej niećwiczeń 

nieusprawiedliwionych  

 
Formy , częstotliwość , narzędzia i sposoby sprawdzania osiągnięć postępów uczniów 
 
Metody i narzędzia oceny: 
 Testy sprawności fizycznej (służące do diagnozy oraz oceny sprawności fizycznej i jej 
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postępu), 
 Sprawdziany umiejętności ruchowych, 
 Testy lub sprawdziany do określenia wiedzy ucznia z zakresu wychowania fizycznego, 
 Samoocena wysiłku wkładanego przez ucznia w realizację zajęć i / lub zaangażowania w 
zajęciach. 
 
Częstotliwość przeprowadzania poszczególnych form sprawdzania osiągnięć uczniów: 
 krótkie sprawdziany ( zdolności motoryczne, elementy techniczne ) nie są zapowiadane, 
 terminy testów sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych mogą być uzgadniane z 
uczniami. 
 
Skala ocen: 

• celujący- 6 
• bardzo dobry- 5 
• dobry- 4 
• dostateczny- 3   
• dopuszczający- 2 
• niedostateczny -1 

 Przy ocenianiu nauczyciel bierze pod uwagę indywidualne możliwości ucznia, jego 
wysiłek wkładany w realizowane treści, postawę na lekcji i na zajęciach pozalekcyjnych, a 
także wywiązywanie się z obowiązków na zajęciach z wychowania fizycznego. 
 
Obowiązki ucznia: 
Uczeń ma obowiązek posiadać odpowiedni do ćwiczeń strój sportowy- biała koszulka, 
spodenki w ciemnym kolorze, buty sportowe na jasnej podeszwie. 
Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminów korzystania z obiektów i przyrządów  
sportowych, sprzętu sportowego zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 
Prawa ucznia: 
 Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy wyniku sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni. 
W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych długotrwałą chorobą dopuszcza się poprawę 
dwa razy. W klasyfikacji nauczyciel uwzględnia lepszą ocenę. 
 Sprawdzian umiejętności ruchowych ma charakter ćwiczenia praktycznego i może odbyć 
się niezależnie od sprawdzianu z innego przedmiotu w danym dniu lub tygodniu. 
 Test sprawności i wydolności fizycznej  ma charakter ćwiczenia praktycznego i może 
odbyć się niezależnie od sprawdzianu z innego przedmiotu w danym dniu lub tygodniu. 
Uczeń nieobecny na sprawdzianie po powrocie do szkoły ma obowiązek w ciągu tygodnia 
zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia terminu zaliczenia sprawdzianu. Uczeń, który nie 
dopełnił tego obowiązku otrzymuje ocenę niedostateczną. Termin zaliczenia może być 
indywidualne wydłużony w uzasadnionych przypadkach (długa choroba, kontuzja) po 
uzgodnieniu z nauczycielem nie później jednak niż do końca klasyfikacji 
semestralnej/rocznej. 
 
Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach: 
 Ocena jest jawna, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
 Nauczyciel na bieżąco informuje ucznia o tym, jak wykonał dane zadanie, podkreśla 
najpierw to , co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je naprawić. 
 Oceny są wpisywane do dziennika elektronicznego. Każda ocena jest opisana. 
 O postępach ucznia powiadamia nauczyciel uczący lub wychowawca w formie ustnej lub 
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pisemnej. 
 Nauczyciel jest dostępny podczas zebrań z rodzicami w celu udzielenia informacji. 
 W e-dzienniku oceny wpisywane są w poszczególnych kategoriach , zgodnych z obszarami 
podlegającymi ocenie. 
 
Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane semestralnych lub rocznych 
ocen klasyfikacyjnych z zajęć: 
  
Uczeń powinien spełniać poniższe warunki: 
 Uczeń spełnia wszystkie wymagania na przewidywaną ocenę. 
 Uczeń może ubiegać się o uzyskanie oceny wyższej o jeden stopień niż przewidywana. 
 Uczeń w ciągu semestru / roku szkolnego nie otrzymał oceny niedostatecznej za brak 
stroju, jeśli ubiega się o ocenę bardzo dobrą lub celującą. 
 Uczeń w ciągu semestru/ roku szkolnego nie otrzymał uwagi za złe zachowanie na lekcji, 
jeśli ubiega się o ocenę bardzo dobrą lub celującą. 
 Nauczyciel przedstawia uczniowi, który spełnia wszystkie wymienione wyżej punkty, 
sposób wykazania się umiejętnościami i wiedzą zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na 
daną ocenę. 
 Na trzy dni przed wystawieniem ocen semestralnych lub rocznych nauczyciel informuje 
ucznia o spełnieniu warunków lub nie. 
 
Informacje kluczowe dotyczące wystawienia oceny semestralnej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej: 
 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o 
ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, 
na czas określony w tej opinii. 
 Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie 
semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, tj. zwolnienie z tych zajęć przekroczyło 50% 
planowanych zajęć w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub 
„zwolniona”. 
 Ocena semestralna lub roczna jest średnią z uzyskanych ocen cząstkowych z obszarów 
podlegających ocenianiu. 
    
Opracowanie : Marek Mindziak 

  

                                                                                                                                                 

 


