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Kryteria oceniania z wychowania fizycznego  

w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie.  

  

  
  

Kryteria oceniania określają nauczyciele wychowania fizycznego zgodnie ze "Statutem 

Szkoły", "Wewnątrzszkolnym systemem oceniania", "Planem wychowawczym szkoły" i 

tradycjami szkoły w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej.  

Przy wystawianiu oceny semestralnej lub końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę 

podstawowe płaszczyzny oceniania i dodatkowe czynniki uwzględniające postępowanie 

ucznia w procesie nauczania i uczenia się wychowania fizycznego.   

  

Podstawowe płaszczyzny oceniania:   

1. Sprawność koordynacyjno-kondycyjna, umiejętności i wiedza teoretyczna ucznia z 

zakresu mini gier sportowych, gimnastyki (podstawowej, sportowej i artystycznej), 

lekkiej atletyki, tańców, sportów zimowych i organizacji zajęć rekreacyjno - 

ruchowych.   

2. Postawa, aktywność i zaangażowanie na lekcji wychowania fizycznego (w tym min.  

włożony wysiłek własny ucznia, przestrzeganie zasady fair-play, przestrzeganie 

regulaminu sali gimnastycznej)   

3. Właściwy ubiór na lekcji dostosowany do wymogów lekcji wychowania fizycznego i 

ustaleń nauczyciela.   

Czynniki dodatkowe - podwyższające ocenę semestralną lub końcoworoczną:   

1. Reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych.   

2. Udział w nieobowiązkowych pozalekcyjnych zajęciach rekreacyjno - 

sportowych  Czynniki dodatkowe - obniżające ocenę semestralną lub końcoworoczną:   

1. Brak zaliczenia ze sprawdzianów obowiązujących na danym etapie nauczania.   

  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:   

• Prezentuje wybitny poziom umiejętności i rozwoju sprawności 

koordynacyjnokondycyjnej.   

• Jest aktywny podczas lekcji, bardzo chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia 

nauczyciela, a także samodzielnie doskonali swoje umiejętności i sprawność 

koordynacyjno-ruchową.   
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• Swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. Jest 

zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, 

zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.   

• Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy i potrafi wykorzystywać go zgodnie z 

przeznaczeniem.   

• Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością 

pomocy przy ich organizacji.   

• Aktywnie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - 

rekreacyjnych, godnie reprezentuje szkołę w (gminnych, powiatowych, rejonowych,  

wojewódzkich) międzyszkolnych zawodach sportowych.   

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:   

• Prezentuje wysoki poziom umiejętności i rozwoju sprawności 

koordynacyjnokondycyjnej w pełnym zakresie przewidzianym programem nauczania.   

• Jest aktywny podczas lekcji, chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia 

nauczyciela, w miarę możliwości samodzielnie doskonali swoje umiejętności i 

sprawność koordynacyjno-ruchową.   

• Swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. Jest 

zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, 

zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.   

• Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy i potrafi wykorzystywać go zgodnie z 

przeznaczeniem.   

• Wykazuje się dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy 

przy ich organizacji.   

• Aktywnie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - 

rekreacyjnych.   

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:   

• Prezentuje dobry poziom umiejętności i rozwoju sprawności 

koordynacyjnokondycyjnej w zakresie przewidzianym programem nauczania.   

• Jest aktywny podczas lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela, stara się samodzielnie 

doskonalić swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno-ruchową.   

• Swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi większych zastrzeżeń. 

Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - 

zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.   

• Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy, nie zawsze potrafi wykorzystywać go 

zgodnie z przeznaczeniem.   

• Wykazuje się dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy 

przy ich organizacji.   

• Sporadycznie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - 

rekreacyjnych.   

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:   
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• Prezentuje słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności 

koordynacyjnokondycyjnej w zakresie poniżej wymagań przewidzianych programem 

nauczania.   

• Nie wykazuje się aktywnością podczas lekcji, niechętnie wykonuje polecenia 

nauczyciela, nie wykazuje starań w kierunku samodzielnego doskonalenia swoich 

umiejętności i sprawności koordynacyjno-ruchowej.   

• Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi pewne zastrzeżenia. Jest mało 

zdyscyplinowany, jego nawyki higieniczno - zdrowotne przedstawiają pewne braki, 

nie zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.   

• Szanuje szkolny sprzęt sportowy, lecz nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z 

przeznaczeniem.   

• Wykazuje się słabą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy 

przy ich organizacji.   

• Nie uczestniczy w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - 

rekreacyjnych.   

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:   

• Prezentuje bardzo słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności 

koordynacyjnokondycyjnej w dużo niższym zakresie niż przewiduje to program 

nauczania.   

• Nie wykazuje się aktywnością podczas lekcji, z dużym oporem wykonuje polecenia 

nauczyciela, nie widzi potrzeby samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i 

sprawności koordynacyjno-ruchowej.   

• Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi wiele zastrzeżeń. Jest 

niezdyscyplinowany, wykazuje duże braki prawidłowych nawyków higieniczno - 

zdrowotnych, bardzo często nie posiada właściwego ubioru na lekcji WF.    Nie 

szanuje szkolnego sprzętu sportowego, nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z 

przeznaczeniem.   

• Nie zna przepisów gier sportowych i nie potrafi pomóc przy organizacji zawodów 

sportowych.   

• Nie uczestniczy w żadnych dodatkowych formach aktywności ruchowej w szkole.   

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:   

• Prezentuje bardzo słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności 

koordynacyjnokondycyjnej w zakresie uniemożliwiającym realizację programu 

nauczania.   

• Nie przejawia żadnej aktywności podczas lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela, 

nie widzi potrzeby samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i sprawności 

koordynacyjno-ruchowej.   

• Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi wiele zastrzeżeń. Jest 

niezdyscyplinowany, nie posiada prawidłowych nawyków higieniczno - zdrowotnych, 

regularnie nie posiada właściwego ubioru na lekcji WF.   

• Niszczy szkolny sprzęt sportowy, nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z 

przeznaczeniem.   
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• Nie zna przepisów gier sportowych i nie potrafi pomóc przy organizacji zawodów 

sportowych.   

• Nie uczestniczy w żadnych dodatkowych formach aktywności ruchowej w szkole.   

  

Częstotliwość oceniania  

1. Minimalna ilość ocen w semestrze (zgodnie z WSO),  

2. Aktywność na lekcji (udział w zajęciach pozalekcyjnych na koniec semestru lub roku 

szkolnego),  

3. Frekwencja sprawdzana na każdej lekcji (ocena na koniec semestru lub roku 

szkolnego),  

4. Postęp sprawności fizycznej (minimum 2 razy do roku),  

5. Umiejętności, nie mniej niż jeden raz w miesiącu,  

6. Wiadomości na bieżąco.  

Kryteria oceniania  

1. Postawa – uczeń jest oceniany za:  

a. Przygotowanie do lekcji – systematyczne noszenie stroju (uczeń po drugim 

braku stroju i za każdy następny otrzymuje ocenę niedostateczną).  

b. Uczestnictwo w lekcji – ocena wybranego ucznia za zaangażowanie i 

aktywność na lekcji; uczniowie otrzymują oceny za włożony wysiłek własny i 

zaangażowanie w wykonywane ćwiczenia, wykonywanie ćwiczeń w sposób 

zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, inwencję twórczą, aktywny 

udział w zajęciach i współzawodnictwo w ich realizacji. W przypadku 

ewidentnego lekceważenia swoich obowiązków uczeń może otrzymać ocenę 

niedostateczną.  

2. Sprawność motoryczna – poziom zdolności motorycznych oceniana jest za pomocą 

prób:  

a. Szybkość (bieg na 60m)  

b. Wytrzymałość (dziewczęta bieg na 500m, 600m, chłopcy bieg na 500m i 

1000m)  

c. Siła mięśni brzucha – czas utrzymania nóg nad podłożem w leżeniu tyłem,  

d. Siła ramion – dziewczęta zwis na prostych rękach, chłopcy zwis na rękach 

zgiętych w łokciach.  

Oceniając sprawność motoryczną oceniamy postęp jaki wykazuje uczeń w trakcie 

swojej edukacji, włożony wysiłek własny ucznia oraz jego zaangażowanie.  

  

3. Umiejętności – poziom umiejętności ucznia z zakresu realizowanych form aktywności 

ruchowej z uwzględnieniem postępu. W semestrze obowiązują ucznia:  

a. Cztery sprawdziany z umiejętności, które dotyczą aktualnie realizowanego 

materiału,  



5  

  

b. Opracowanie i przeprowadzenie w klasie ćwiczeń kształtujących poszczególne 

partie mięśni (ramion, nóg, tułowia, brzucha, grzebietu),  

4. Wiadomości – uczniowie powinni wykazać się wiadomościami z zakresu kultury 

fizycznej, przepisów dyscyplin sportowych, aktualności sportowych, tematyki 

dotyczącej zdrowego stylu życia.  

  

KONTRAKT Z UCZNIEM  

  

1. Uczeń ma obowiązek poznać zasady BHP na lekcji wychowania fizycznego i 

przestrzegać je.  

2. Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcjach wychowania fizycznego odpowiedni strój 

sportowy, obuwie sportowe dostosowane do ćwiczeń na sali gimnastycznej.  

3. Wstęp na salę gimnastyczną jest możliwy tylko w obuwiu sportowym.  

4. W czasie lekcji na sali gimnastycznej mogą przebywać jedynie uczniowie, którzy mają 

w tym czasie lekcje wychowania fizycznego lub zajęcia sportowe.  

5. Dwa razy  w semestrze uczeń może zgłosić brak stroju. Każdy następny brak stroju, to 

ocena niedostateczna.  

6. Zwolnienie z całego roku szkolnego powinno być przedstawione pisemnie do 

dyrektora szkoły  do końca września, a z drugiego semestru do końca lutego (wzór 

pisma znajduje się na szkolnej stronie internetowej).  

7. Zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego nie zwalnia ucznia z 

obecności na tej lekcji.  

8. Uczeń, który ma długoterminowe zwolnienie lekarskie może być zwolniony z lekcji, 

jeżeli jest to jego pierwsza lub ostatnia lekcji, po uprzednim przedstawienia 

nauczycielowi i dyrekcji oświadczenia rodziców, że w tym czasie biorą za niego 

odpowiedzialność.  

9. Zwolnienia krótkoterminowe muszą być przedstawione na lekcji w dniu, którego 

dotyczą.  

10. Konsekwencją podrobienia zwolnienia od lekarza lub rodziców jest powiadomienie 

wychowawcy ucznia.  

11. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczących w szatni dyrekcja szkoły oraz 

prowadzący zajęcia nie odpowiadają.  

12. Uczeń ma zakaz wnoszenia na lekcję wychowania fizycznego: odtwarzaczy, 

telefonów oraz artykułów spożywczych i ich spożywania. Dopuszczalne jest 

wnoszenie wody w plastykowych butelkach oraz jej spożywanie.  

13. Uczeń ma obowiązek zaliczania poszczególnych elementów obejmujących program 

nauczania. Na uzupełnienie lub poprawę danego elementu uczeń ma dwa tygodnie. 

Jeżeli uczeń przebywał na zwolnieniu lekarskim, czas ten liczony jest od momentu 

pojawienia się ucznia w szkole po zwolnieniu lekarskim. Po upływie tego czasu, w 

wyniku nie przystąpienia do zaliczenia uczeń dostaje ocenę niedostateczną.  

14. Uczeń, w uzasadnionych sytuacjach, ma prawo odwołać się od każdej oceny 

cząstkowej i możliwość jej poprawy.  
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15. Uczeń, którego frekwencja na lekcji wychowania fizycznego jest mniejsza niż 50% 

(mowa o aktywnym uczestnictwie na lekcji w danym semestrze) jest 

nieklasyfikowany.  

16. Uczniowie niećwiczący mają obowiązek pomagać prowadzącemu zajęcia w 

organizacji lekcji.  

17. Uczniowie nie mają prawa przebywać na sali gimnastycznej w czasie przerwy bez 

opieki nauczyciela.  

18. Wyjście ucznia z sali jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela.  

19. Uczniowie mają obowiązek dbać o sprzęt sportowy, jak i o ład i porządek w szatniach.  

  

  

Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny 

klasyfikacyjnej  niż przewidywana ocena semestralna 

lub roczna  z zajęć wychowania fizycznego  

  

1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować na piśmie do 

nauczyciela wychowania fizycznego o podwyższenie oceny z zajęć wychowania 

fizycznego.  

2. Uczeń musi zadeklarować chęć poprawy oceny w ciągu tygodnia po wystawieniu 

oceny  proponowanej na swój pisemny wniosek potwierdzony podpisem rodzica 

(opiekuna). Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.  

3. Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) jeśli uczeń spełnia następujące warunki:  

a. był obecny na wszystkich zapowiadanych formach sprawdzania umiejętności i 

wiadomości;  

b. zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej 

niż przewidywana przez nauczyciela.  

4. Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony 

negatywnie.  

5. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą 

rozpatrywane.  

6. We wniosku określona jest ocena, o którą uczeń się ubiega.  

7. Nauczyciel przedstawia uczniowi termin oraz zakres materiału potrzebny do poprawy 

oceny.   

8. Podczas sprawdzianu ocenie  podlegają:  

a. umiejętności  ruchowe:  technika  i  skuteczność  ćwiczenia.  

b. oceniane  są również wiadomości z zakresu wychowania  fizycznego.  

9. Ocenie nie podlega: sfera aktywności fizycznej ucznia tj. postawa, zaangażowanie, 

stosunek do przedmiotu, przestrzeganie zasad regulaminów i obowiązków ucznia, 

sumiennego przygotowania do zajęć, wysiłku wkładanego w rozwój sprawności oraz 

działalność sportowa pozalekcyjna. Są to bowiem zadania realizowane przez ucznia, a 

oceniane przez nauczyciela podczas systematycznej pracy w ciągu całego semestru.   

10. W przypadku oceny rocznej wymagana jest znajomość materiału realizowanego w 

całym roku szkolnym.  
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11. Nauczyciel rozpatruje wniosek i przeprowadza postępowanie sprawdzające ucznia.   

12. Jeżeli uczeń zrezygnuje lub nie zgłosi się z innych powodów do sprawdzianu, 

nauczyciel wystawia ocenę proponowaną wcześniej .  

13. Uczeń otrzymuje wskazaną przez siebie ocenę , jeżeli uzyskał 75 % punktów z 

umiejętności sportowych  i poprawnych odpowiedzi teoretycznych.  

14. Nauczyciel ustala ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych w terminie nie 

późniejszym niż na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.  

15. Nauczyciel pisemnie wraz z uzasadnieniem informuje o swojej decyzji osobę 

składającą wniosek.  

 

 

 

 

OCENIANIE UCZNIÓW  

O SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIĘ  

 

 

            

             Dostosowanie wymagań edukacyjnych nie powoduje obniżenia wymagań wobec 

uczniów z normą intelektualną, dotyczy form i metod pracy zgodnie z opinią PPP oraz 

dostosowania oceniania. Zakres wiedzy i umiejętności motorycznych są dostosowywane 

do możliwości ucznia. Uwzględnia się indywidualne możliwości edukacyjne i motoryczne 

każdego ucznia, jego zaangażowanie, wkład pracy, systematyczność.   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


