
Kryteria ocen z wychowania fizycznego uczniów klas IV, V, VI, VII i VIII   
w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie 

w roku szkolnym 2019 / 2020 
 
I Skala ocen 
    
   W ocenianiu bieżącym, śródrocznym oraz rocznym stosuje się następujące stopnie: 
6 – celujący 
5 – bardzo dobry 
4 – dobry  
3 – dostateczny  
2 – dopuszczający  
1 – niedostateczny  
 
 
II Cel Przedmiotowego Systemu Oceniania 
- Dostarczanie zainteresowanym (uczniom, jego rodzicom lub opiekunom,  
dyrekcji szkoły) wszechstronnej informacji o postępach, osiągnięciach, brakach  
i uzdolnieniach ucznia w zakresie nauki przedmiotu – wychowanie fizyczne. 
- Wspieranie ucznia w jego dążeniu do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju fizycznego  
i rozwijania u niego pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej. 
- Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju psychofizycznego. 
- Przekazywanie podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających  
samodzielny rozwój, samokontrolę podczas podejmowania działań na rzecz własnego 
rozwoju fizycznego.  
- Motywowanie ucznia do dalszej pracy w zakresie doskonalenia własnej sprawności                                              
fizycznej. 
- Informowanie nauczyciela o trafności doboru metod i sposobów nauczania i oceniania. 
 
III Przedmiot oceny 
 
      Podstawą wystawienia oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne jest przede wszystkim 
wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z zadań i obowiązków wynikających ze 
specyfiki zajęć, systematyczność i aktywność jego udziału (ucznia) na zajęciach oraz  
zaangażowanie w działaniach, jakie szkoła podejmuje na rzecz kultury fizycznej.  
 
Działania te obejmują w szczególności: 
- Reprezentowanie przez ucznia klasy w rozgrywkach międzyklasowych. 
- Reprezentowanie przez ucznia szkoły w zawodach sportowych międzyszkolnych poczynając 
od poziomu gminnego poprzez rozgrywki szczebla powiatowego, strefowego, regionalnego 
(wojewódzkiego) w konkurencjach sportowych indywidualnych, jak też drużynowych. 
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Ocenianiu podlegają: 
 
- Stopień opanowania wymagań w zakresie: sprawności motorycznej, poziomu umiejętności 
ruchowych i poziomu wiadomości podczas zajęć z wychowania fizycznego, sumienność  
i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przedmiotu. 
- Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć – posiadanie przez ucznia 
czystego i odpowiedniego do miejsca ćwiczeń (sala sportowa, boiska szkolne) stroju 
sportowego.  
- Relacje międzyosobowe w tym: stosunek do partnera i przeciwnika (w walce sportowej),  
jak i poza nią, do koleżanki, kolegi z klasy i szkoły, przestrzeganie ustalonych przepisów, 
stosowanie zasad „czystej gry” podczas rywalizacji sportowej.  
- Współpraca i współdziałanie w grupie ćwiczebnej.  
- Relacje: uczeń – nauczyciel, a także uczeń – inni pracownicy szkoły. 
- Przestrzeganie dyscypliny podczas zajęć, podporządkowanie się decyzjom prowadzącego 
zajęcia. 
- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji. 
- Przestrzeganie regulaminów korzystania z urządzeń i obiektów sportowych.  
- Postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas, 
zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami. 
- Osiągnięte wyniki w sprawdzianach i testach oceniających poziom swojej sprawności 
fizycznej, jak też podejście i wykonanie prób wchodzących w skład Testu Sprawności 
Fizycznej. 
- Zdobycie określonego zakresu wiedzy teoretycznej dotyczącej znajomości podstawowych 
przepisów w poszczególnych konkurencjach i dyscyplinach sportowych, znajomość techniki i 
taktyki tych dyscyplin. 
- Pomoc przy organizacji imprez szkolnych o charakterze sportowym. 
 
IV Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne w ocenianiu bieżącym,  
      śródrocznym i rocznym 
  
Ocena celująca 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 
1. Jest zawsze przygotowany do zajęć, posiada schludny i odpowiedni strój sportowy, bierze 
    aktywny udział we wszystkich lekcjach wychowania fizycznego w ciągu całego roku  
    szkolnego.  
2. Odznacza się bardzo dużym zaangażowaniem na lekcji. 
3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed  
    jak i po ich zakończeniu.  
4. Poprawnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba  
    o bezpieczeństwo własne i kolegów. 
5. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomoc mniej sprawnym 

kolegom). 
6. Jego umiejętności i wiadomości z przedmiotu wykraczają poza program nauczania w danej 

klasie.  
7. Posiada duży zakres umiejętności technicznych, jak również wiadomości z zakresu   
    taktyki oraz przepisów gier zespołowych oraz konkurencji lekkoatletycznych,   
    gimnastycznych itp. 
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8. Czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych pozalekcyjnych. Bierze czynny udział  
    w organizacji imprez sportowych w szkole. Osiąga sukcesy w zawodach sportowych na    
    szczeblu gminy, powiatu, strefy, województwa. 
 
9. Systematycznie podnosi poziom swojej sprawności fizycznej, wiadomości teoretycznych  
    i umiejętności motorycznych, osiąga poprawę swoich wyników podczas testów sprawności 

fizycznej. Przejawia dbałość o własne ciało i zdrowie, dba o higienę osobistą. Służy 
pomocą innym. 

10. Jest koleżeński, zdyscyplinowany. Jest wzorem ucznia – sportowca. 
 
 
Ocena bardzo dobra 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 
1. Nie opuszcza zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego. Jest zawsze przygotowany  
    do lekcji (posiada wymagany strój sportowy). 
2. Jest aktywny podczas zajęć. 
3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed  
    i po ich zakończeniu 
4. W pełni opanował elementy dyscyplin sportowych objętych programem nauczania. 
5. Wykazuje się dobrą i bardzo dobrą znajomością zasad i przepisów gier sportowych,  
    konkurencji lekkoatletycznych i gimnastycznych. 
6. Czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych.   
7. Jego poziom sprawności fizycznej utrzymuje się na poziomie wyższym od poprzedniego 
    badanego testem. Posiada bardzo dobrą znajomość wiadomości i przepisów z wielu   
    dyscyplin sportowych.  
8. Jest koleżeński, zdyscyplinowany, przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach 

wychowania fizycznego. 
9. Osiąga sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu gminnym. 
  
 
Ocena dobra 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 
1. Nie zawsze jest przygotowany do lekcji – brak odpowiedniego i czystego stroju 

sportowego.  
2. Jego aktywność podczas zajęć jest na poziomie dobrym. 
3. Opanował w stopniu dobrym elementy z zakresu dyscyplin sportowych    
    objętych programem nauczania. Wykazuje dobrą znajomość zasad i przepisów gier    
    sportowych, konkurencji lekkoatletycznych i innych.  
4. Sprawność fizyczną i motoryczną utrzymuje na stałym poziomie. Posiada ogólne  
    dobre wiadomości teoretyczne dotyczące znajomości przepisów gier i innych konkurencji 
    sportowych.    
5. Jego postawa i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń, 
6. Uczeń robi systematyczne postępy na miarę swoich możliwości. Mało angażuje się  
    w życie sportowe szkoły i klasy. 
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7. Jest koleżeński, na ogół przestrzega zasad bezpieczeństwa. Nie sprawia problemów  
    wychowawczych. 
 
Ocena dostateczna 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 
1. Niesystematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, nie zawsze  
    jest przygotowany do zajęć, często nie posiada odpowiedniego i czystego stroju.  
2. Jest mało aktywny i zaangażowany podczas lekcji i ma kłopoty z dyscypliną. 
3. Opanował w stopniu przeciętnym elementy i umiejętności techniczne dyscyplin 

sportowych objętych programem nauczania. Wykazuje braki w znajomości zasad  
     i przepisów gier sportowych. 
4. Poziom sprawności fizycznej i motorycznej obniża się w porównaniu  
    do wyników z poprzedniego okresu roku szkolnego.  
5. Jest niekoleżeński, niezdyscyplinowany, nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa  
    podczas zajęć.  
6. Nie przejawia chęci w podnoszeniu swojej ogólnej sprawności fizycznej.   
 
 
Ocena dopuszczająca 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 
  1. Opuszcza zajęcia wychowania fizycznego, często jest nieprzygotowany do lekcji  
      (brak odpowiedniego stroju do ćwiczeń). 
  2. Nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie dyscyplin sportowych  

    objętych programem nauczania.  
3. Nie pracuje nad podniesieniem swojej sprawności fizycznej i motorycznej.       
    We wszystkich próbach poziom jego sprawności fizycznej jest znacznie niższy  
    od poprzednich wyników. 
5. Jest niekoleżeński, niezdyscyplinowany, narusza zasady bezpieczeństwa podczas  
    zajęć oraz przed nimi i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, 
    nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela  
6. Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia. 
       
Ocena niedostateczna 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 
1. Nagminnie opuszcza zajęcia wychowania fizycznego. Systematycznie jest  
    nieprzygotowany do lekcji (nie posiada odpowiedniego stroju gimnastycznego).  
2. Nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie dyscyplin sportowych 
    objętych programem nauczania. Nie zna podstawowych zasad i przepisów     
    gier sportowych.  
3. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji. 
4. Nie pracuje w ogóle nad podniesieniem swojej sprawności fizycznej  
    i motorycznej. 
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5. Jest niezdyscyplinowany, niekoleżeński, rażąco i często narusza przepisy  
    bezpieczeństwa, stwarzając niebezpieczeństwo i zagrożenie dla siebie oraz innych.  
    Na lekcjach wchodzi w konflikty z kolegami i nauczycielem. 
6. Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia. Jest niedostosowany społecznie.  
   
 
V Kryterium oceniania: 
 
1. Uczniowie uzyskują bieżące oceny – celujące, bardzo dobre i dobre oraz wyróżnienia na 

forum klasy w trakcie trwania semestru za: zaangażowanie, wykonywanie zadań i ćwiczeń 
ruchowych w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, inwencję twórczą, 
duży zasób wiedzy, znajomość ćwiczeń, umiejętności ruchowych, a także  

     za zdyscyplinowanie i aktywność.  
2. Uczniowie uzyskują oceny niedostateczne, dopuszczające i dostateczne w ciągu semestru 

za: brak zaangażowania i negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach, brak 
zdyscyplinowania i nie wykonywanie poleceń nauczyciela, aroganckie zachowanie, brak 
stroju sportowego, nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i nie stosowanie 
zabiegów higienicznych. 

3. Pomiary postępu sprawności wybranych cech motorycznych dokonuje się dwa razy w roku 
szkolnym, lepszy wynik uwzględniany jest w kryterium oceny. Znaczne pogorszenie 
wyniku z prób ma wpływ na ocenę ucznia na ocenę śródroczną i roczną. 

4. Uczeń, który z powodów zdrowotnych nie może uczestniczyć w próbach pomiaru 
sprawności fizycznej lub jego pomiary z tego tytułu są niższe (chce poprawić swój wynik), 
może ponowić próbę po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem. 

5. Wyniki ucznia z poszczególnych sprawdzianów i testów sprawności fizycznej nie mają 
decydującego znaczenia na wynik oceny semestralnej lub całorocznej; liczy się tutaj 
przede wszystkim aktywność i zaangażowanie ucznia oraz wysiłek włożony w próbę. 

5. Za każdorazowy brak stroju uczeń otrzymuje znaczek. Za trzy braki stroju otrzymuje ocenę 
niedostateczną. Za trzykrotność tego zapisu, uczeń może otrzymać ocenę śródroczną lub 
roczną o jeden stopień niższą.  

6. Uczeń odznaczający się wysoką i bardzo wysoką sprawność fizyczną i odnoszący czołowe 
lokaty na zawodach międzyszkolnych, a nieprzestrzegający warunków zawartych  

     w punkcie 2, może otrzymać ocenę śródroczną i roczną niższą od przewidywanej.   
 
 
VI Sposób informowania o ocenach 
 
O uzyskanych ocenach uczniowie i rodzice zostają poinformowani poprzez wpis  
do dzienniczka ucznia, dziennika lekcyjnego i dziennika elektronicznego.  
Oceny z przedmiotu są jawne dla ucznia i jego rodziców. Sposób wystawiania  
ocen śródrocznych i rocznych odbywa się zgodnie z zasadami WSO.   
  
VII Warunki i tryb wystawiania rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż 
przewidywana 
 
O sposobie wystawiania rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana decyduje 
nauczyciel określając zakres materiału do opanowania przez ucznia oraz termin.  
 
Do wszystkich wystawianych ocen została ustalona waga – bardzo ważna.  
 
Opracował: Aleksander Kłodnicki 
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