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        rok szkolny 2021/2022               
 
 

Opracowując wewnątrzszkolne zasady oceniania postawiliśmy tezę, że na zajęciach 
wychowania fizycznego nie tylko chodzi o ,,wynik”, co o prawidłowy rozwój fizyczny ucznia, 
jego zdrowie i wychowanie go do szeroko rozumianej kultury fizycznej i dbałości o własną 
aktywność ruchową. 
 Ocenie podlega przede wszystkim wkład pracy ucznia, wywiązywanie się z obowiązków, 
systematyczność i aktywność  w zajęciach. 
 Wzięliśmy pod uwagę potrzeby rozwojowe uczniów, ich zainteresowania, warunki jakimi 
dysponuje uczeń i szkoła. 
I. Cele wewnątrzszkolnych zasad oceniania 
1.Informowanie ucznia i jego rodziców o poziomie osiągnięć i postępach w rozwoju 
sprawności kondycyjno-koordynacyjnej. 
2.Motywowanie ucznia do pracy na miarę swoich możliwości, docenianie jego 
zaangażowania. 
 
 

II. Szczegółowe zasady oceniania 
1.Uczniowie są informowani o wymaganiach edukacyjnych z wychowania fizycznego oraz o 
zasadach oceniania na pierwszych zajęciach wychowania fizycznego w danym roku szkolnym. 
2.Na lekcjach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy (koszulka, spodenki                      
i obuwie zmienne). 
3.Bieżące ocenianie z wychowania fizycznego będzie na podstawie sprawdzianów 
umiejętności: 

 sprawdzian umiejętności przeprowadzony będzie po zakończeniu każdego działu 
tematycznego, 

 obejmuje głównie elementy wchodzące w skład techniki gier zespołowych (piłka 
siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka nożna) oraz gimnastyki i lekkiej atletyki, 

 każdy z elementów oceniany jest oddzielnie,  

 w ciągu całego roku szkolnego odbędzie się minimum pięć sprawdzianów umiejętności, 

 wszystkie zapowiedziane będą z tygodniowym wyprzedzeniem wraz z określeniem 
wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny. 
4.Podstawowe cechy motoryczne oceniane są na bieżąco i nie wymagają zapowiedzi. 
5.Aktywny udział w lekcji: 

 aktywny udział w lekcji musi być poparty dobrymi pomysłami rozwiązania problemu, 
zorganizowania miejsca ćwiczeń, zaangażowania podczas lekcji itp.  

 powyższa aktywność lub jej brak, oceniania na bieżąco.  
6.Stopnie, które otrzymują uczniowie zapisywane są w dzienniku elektronicznym. 
7.Obowiązują następujące wymagania i kryteria ocen dotyczące poziomu umiejętności                                 
i wiedzy: 
 

 
 

 

 
 
 



KLASY I – III 

 
Celujący  

 precyzyjnie i celowo wykorzystuje sprawność ruchową bierze udział w zawodach 

szkolnych i pozaszkolnych wykonuje prawidłowo ćwiczenia programowe 

 wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy i 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 podstawowe działania profilaktyczne 

 
Bardzo dobry  

 precyzyjnie i celowo wykorzystuje sprawność ruchową bierze udział w zawodach 

wewnątrzszkolnych  
 wykonuje ćwiczenia programowe  
 wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy i 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  

 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 zasady higieny osobistej i orientuje się w podstawowych 

działaniach profilaktycznych 

 
Dostateczny 

  
 odróżnia prawidłową postawę stojąc i siedząc od nieprawidłowej nie zawsze 

precyzyjnie wykonuje ćwiczenia 
  
 jest przygotowany do zajęć 
  
 nie zawsze chętnie współdziała w grupie 
  
 czasami dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych pomaga im 

  stara się dbać o higienę osobistą  

 
Dopuszczający 

  
 ma trudność 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  
 ma trudności z wykonaniem ćwiczeń programowych nie chce podejmować 

aktywności fizycznej 
 niechętnie współdziała w grupie 
 zagraża bezpieczeństwu współćwiczących 
 nie dostrzega potrzeb uczniów niepełnosprawnych 
 nie przestrzega zasad higieny osobistej 

 
 
 
 

KLASY IV- VIII 

 

Celujący  
 Uczeń posiadł wiadomości i umiejętności znacznie przekraczające poza program.  
 Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły lub formach działalności związanych        

z kulturą fizyczną (zajęcia kółka tanecznego, rajdy rowerowe, piesze i biegi na 

orientacje, koła sportowe tj. piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki 

ręcznej, tenisa stołowego, szachach, lekkoatletyki, biegach przełajowych- atletyki 

terenowej).  
 Będąc członkiem klubu sportowego osiąga sukcesy( miejsca medalowe) na szczeblu 

co najmniej wojewódzkim.  
 Reprezentuje szkołę w zawodach, zajmuje punktowane miejsca w zawodach 

sportowych (uwzględnić należy rodzaj dyscypliny sportowej, oraz czy występuje 

wieloetapowość awansu). 

 Jego kultura osobista jest godna do naśladowania. W swoim postępowaniu                             

i zachowaniem ,,sportowca” stanowi wzór do naśladowania.  
 W rywalizacji sportowej i podczas lekcji wychowania fizycznego zawsze kieruje się 

zasadą ,,sportowej czystej walki” (przestrzega przepisy sportowe i normy życia 

społecznego). 

 Jest systematyczny przygotowany do zajęć (nosi strój gimnastyczny- zmienny tj. 

koszulka spodenki i skarpetki oraz zmienne obuwie sportowe) 

 Chętnie pomaga w przygotowaniu, przeprowadzeniu i sędziowaniu zawodów, 

konkursów sportowych na terenie szkoły, propaguje zdrowy styl życia w szkole                      

i w środowisku (nie pije, nie pali, nie stosuje używek). 

 Frekwencja na lekcji 95-100% (tj. obecności, zwolnienia lekarskie i od rodziców).  
 
Bardzo dobry  

 Uczeń całkowicie opanował materiał programowy w zakresie wiadomości                              

i umiejętności z wychowania fizycznego.  
 Jest bardzo sprawny fizycznie.  
 Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie, dokładnie, 

zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.  
 Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je              

w praktycznym działaniu.  
 Systematycznie doskonali swoja sprawność motoryczna i wykazuje duże postępy                

w osobistym usprawnianiu.  



 Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie 

budzą najmniejszych zastrzeżeń.  
 Bierze aktywny udział z zajęciach SKS i zawodach sportowych.  
 Frekwencja na lekcji 85-94% (tj. obecności, zwolnienia lekarskie i od rodziców). 

 

Dobry  
 Uczeń w zasadzie opanował materiał programowy w zakresie wiadomości                              

i umiejętności z wychowania fizycznego.  
 Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną.  
 Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie z małymi błędami 

technicznymi. Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy 

nauczyciela. Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym 

usprawnianiem, wykazuje stałe dość dobre postępy w tym zakresie.  
 Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych 

zastrzeżeń. Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych.  
 Frekwencja na lekcji 75-84% (tj. obecności, zwolnienia lekarskie i od rodziców). 

 

Dostateczny  
 Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie w zakresie wiadomości 

 I umiejętności z wychowania fizycznego.  
 Dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną.  
 Ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie z większymi błędami 

technicznymi.  
 Wykazuje małe postępy w usprawnianiu motorycznym.  
 Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego w postawie i w stosunku 

do kultury fizycznej.  
 Frekwencja na lekcji 50-74% (tj. obecności, zwolnienia lekarskie i od rodziców). 

 

Dopuszczający  
 Uczeń nie opanował materiału programowego w zakresie wiadomości i umiejętności 

z wychowania fizycznego w stopniu dostatecznym.  
 Jest mało sprawny fizycznie.  
 Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.  
 Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych 

zadań związanych z samooceną.  
 Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnieniu.  
 Na zajęciach w-f przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma 

niechętny stosunek do ćwiczeń.  
 Frekwencja na lekcji 30-49%(tj. obecności, zwolnienia lekarskie i od rodziców). 

 

Niedostateczny  
 Bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia wychowania 

fizycznego Uczeń posiada bardzo słabą sprawność fizyczną  
 Nie przystępuje lub nie kończy prób mimo możliwości  
 Ćwiczenia wykonuje z bardzo dużymi błędami lub nie potrafi ich 

wykonać Nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu się  
 Nie posiada żadnych umiejętności wymaganych dla danej klasy  



 Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych, nie uczestniczy w życiu sportowym 

szkoły Nie rozróżnia pojęć sportowych  
 Nie wykonuje ćwiczeń i poleceń  
 Stosunek do wychowania fizycznego i jego postawa są naganne 

 

Możliwość poprawienia oceny:  
Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może przystąpić do sprawdzianu w określonym terminie 

ma obowiązek uczynić to w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie później niż dwa 

tygodnie od daty sprawdzianu). Fakt nieprzystąpienia do sprawdzianu zaznaczamy                          

w dzienniku (0). 

 Uczeń ma prawo dokonać poprawy tylko oceny niedostatecznej.   
 
IV. Klasyfikacja śródroczna  
1.Przy ustaleniu oceny śródrocznej z wychowania fizycznego pod uwagę brane będą oceny 

uzyskane ze sprawdzianów umiejętności, aktywności na lekcji i sportowych zajęciach 

pozalekcyjnych. 

2.Aktywny i systematyczny udział w zajęciach klubu sportowego, udokumentowany podwyższa 

ocenę.  

3. Oceny uzyskane z bieżącej kontroli umiejętności mają charakter informacyjny dla ucznia  
i jego rodziców o stopniu opanowania zadań ruchowych danego działu oraz informacji dla 

nauczyciela o skuteczności stosowanych metod nauczania.  
4.Na ocenę śródroczną będzie miał wpływ stosunek do przedmiotu przejawiający się                            

w każdorazowym przygotowaniu do lekcji.  
5.Przy ustalaniu oceny śródrocznej, rocznej, prócz poziomu umiejętności i wiedzy brany 

będzie pod uwagę przede wszystkim wkład pracy i zaangażowanie ucznia w zajęciach 

lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
 
 

V. Klasyfikacja roczna klas I-II i klasyfikacja końcowa klas III 

1. Sposób ustalenia oceny rocznej (końcowej) jest taki sam jak oceny śródrocznej z tym, że 

brane są pod uwagę oceny uzyskane w ciągu całego roku szkolnego. 
 

VI. Klasyfikacja roczna klas IV-VII i klasyfikacja końcowa klas VIII 

1. Sposób ustalenia oceny rocznej (końcowej) jest taki sam jak oceny śródrocznej                   

z tym, że brane są pod uwagę oceny uzyskane w ciągu całego roku szkolnego. 
 





 



  


