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ZASADY WEWNĄTRZSZKONEGO OCENIANIA  

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VIII  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 358 

 
1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest zgodne z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. 

2. Celem szkolnego oceniania z wychowania fizycznego  jest motywacja uczniów do uprawiania 

aktywności fizycznej w chwili obecnej, jak i w przyszłości. 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego uwzględnia się przede wszystkim wysiłek wkładany 

przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także 

systematyczny udział ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez 

szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

4. Klasyfikacyjna ocena śródroczna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za 

określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych w procesie szkolnego 

wychowania fizycznego. 

5. Klasyfikacyjna ocena śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

6. Śródroczna lub roczna ocena z wychowania fizycznego będzie podwyższona o jeden stopień za 

dodatkową aktywność ucznia, np. osiąganie szczególnych wyników w uprawianej dyscyplinie 

sportu, a w szczególności jeśli uczeń zajął I, II, III miejsce w zawodach sportowych na poziomie co 

najmniej miejskim w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży; zajęcie I, II, III miejsce w 

zawodach co najmniej na szczeblu powiatowym w uprawianej indywidualnie dyscyplinie 

sportowej. 

7. Ocenę za dodatkową aktywność ucznia nauczyciel wystawia dwa razy w roku szkolnym - na koniec 

pierwszego i drugiego okresu. 

8. Ocena śródroczna lub roczna z wychowania fizycznego może być podwyższona tylko o jeden 

stopień w stosunku do oceny proponowanej. 

9. Obniżenie oceny z wychowania fizycznego następuje w skutek negatywnej postawy ucznia, np. 

częste braki stroju; niesystematyczne branie udziału w zajęciach; sporadyczne uczestnictwo w 

sprawdzianach kontrolno-oceniających; brak właściwego zaangażowania w czasie poszczególnych 

lekcji; niski poziom kultury osobistej; brak szacunku lub lekceważący stosunek do przedmiotu, 

nauczyciela, współćwiczących, itp. 

10. Uczeń posiadający w danym półroczu przynajmniej jedną ocenę niedostateczną będącą 

konsekwencją braku stroju lub nieodpowiedniej postawy bądź braku zaangażowania w zajęcia 

wychowania fizycznego nie może otrzymać śródrocznej lub rocznej oceny celującej. 

11. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego przez dyrektora szkoły na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na 

czas określony w tej opinii. 

12. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres uniemożliwiający 

wystawienie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, zamiast oceny nauczyciel wychowania 

fizycznego wpisuje “zwolniony” albo “zwolniona”. 

13. Każde niećwiczenie lub nieobecność na lekcji wychowania fizycznego powinny być 

usprawiedliwione. 
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14. Usprawiedliwienia mogą być lekarskie lub od rodzica (zwalniają z ćwiczeń podczas lekcji, nie 

zwalniają z obecności, chyba że rodzic wyrazi pisemną zgodę na samodzielny powrót dziecka do 

domu w czasie zajęć wychowania fizycznego i weźmie za ten powrót pełną odpowiedzialność  

w przypadku, kiedy jest to ostatnia godzina lekcyjna w danym dniu, taka informacja powinna 

znaleźć się w treści pisemnego zwolnienia). 

15. Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z wykonywania ćwiczeń w przypadku chwilowego 

złego samopoczucia. 

16. Uczeń na każdej lekcji jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego (koszulka sportowa, 

spodnie dresowe, legginsy, spodenki do połowy uda z materiału pozwalającego na komfortowe i 

swobodne poruszanie się oraz w stonowanych kolorach, obuwie sportowe wiązane lub na rzepy z 

niebrudzącą podeszwą). 

17. W przypadku niedyspozycji dziewczynki mogą być zwolnione z wykonywania ćwiczeń na 

zajęciach wychowania fizycznego tylko na pisemną prośbę rodzica. Miesiączka zwalnia z 

wykonywania jedynie biegów wytrzymałościowych, szybkościowych, stania na rękach i 

przewrotów. 

18. Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w sprawdzianie umiejętności zobowiązany jest do zaliczenia go 

w terminie ustalonym z nauczycielem. 

19. Uczniowi przysługuje jednorazowa możliwość poprawy cząstkowej oceny (niedostatecznej, 

dopuszczającej i dostatecznej) w terminie ustalonym z nauczycielem. 

20. Ocena poprawiona jest oceną ostateczną. 

21. Aby poprawić ocenę, uczeń wykonuje po raz kolejny to samo zadanie ruchowe. 

22. Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w teście wiadomości, zobowiązany jest do napisania go w 

terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem. Aby poprawić ocenę, uczeń wykonuje inne zadanie 

teoretyczne. 

23. Uczeń ma prawo wykonania danego ćwiczenia stosownie do swoich możliwości, np. obniżona 

wysokość przyrządu. 

 

 

Wymagania edukacyjne dla klasy VI szkoły podstawowej 

 

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym 

 ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia: 

 

● udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport, 

● stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej, 

● poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań 

prozdrowotnych. 

 

1. Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego. 

Uczeń: 

● wykonuje test wydolności i wybrany przez nauczyciela test sprawności fizycznej (wybrane próby) 

● wskazuje mocne i słabe strony swojej sprawności fizycznej 

● dokonuje kontroli postępu i analizuje ewentualną regresję  

● wykonuje próby czynnościowe oraz funkcjonalne zgodnie z zaleceniami 

● dokonuje pomiaru wysokości oraz masy ciała i z pomocą nauczyciela interpretuje ich wyniki 



3 

 

● ocenia własną postawę ciała 

      

2. Trening zdrowotny. 

Uczeń: 

● mierzy tętno w spoczynku i po wysiłku 

● wymienia zasady i metody hartowania organizmu 

● demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne oraz ułatwiające 

utrzymanie prawidłowej postawy ciała 

● wykonuje próbę wielobojową składającą się z biegu, skoku, rzutu 

● wykonuje przewrót w przód z marszu oraz przewrót w tył 

● wykonuje prosty układ gimnastyczny 

 

3. Sporty całego życia i wypoczynek. 

Uczeń: 

● organizuje w gronie rówieśników zabawę, grę ruchową, rekreacyjną, stosując przepisy w formie 

uproszczonej 

● opanował podstawowe elementy techniczne wybranych gier zespołowych (koszykówki, piłki 

ręcznej, siatkówki, piłki nożnej): kozłowanie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, ręki, tempa, 

prowadzenie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podania i chwyty oburącz i jednorącz,  

w miejscu i w biegu rzut piłki do kosza, z miejsca, z biegu, rzut i strzał piłki do bramki z miejsca,  

z ruchu, odbicia piłki oburącz sposobem górnym, dolnym, zagrywka górna, dolna  i stosuje je 

podczas gry 

● zna zasady aktywnego wypoczynku 

● zna zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zabaw na śniegu i lodzie 

● opanował podstawowe elementy techniczne wybranych gier rekreacyjnych (unihokej, dwa ognie, 

badminton, ringo, tenis stołowy): prowadzenie piłki w biegu, podania i przyjęcia piłki, strzał piłki 

do bramki, rzut, podania i chwyty ringo, piłki, uderzenia lotki, piłeczki do tenisa stołowego i stosuje 

je podczas gry. 

 

4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. 

Uczeń: 

● omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia 

● korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych podczas różnego rodzaju zadań ruchowych 

● stosuje zasady samoasekuracji 

● omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach 

● omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem 

● dobiera strój i obuwie sportowe do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć oraz warunków 

atmosferycznych 

● przestrzega zasad higieny po wysiłku fizycznym 

 

 

5. Sport. 

Uczeń: 

● pełni rolę zawodnika, sędziego, kibica w grze szkolnej oraz na zawodach sportowych lub 

rekreacyjnych 
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● uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady ,,czystej gry” 

oraz szacunku dla rywala, respektuje przepisy gry, podporządkowuje się decyzjom sędziego, 

dziękuje za wspólną grę 

● stosuje zasady kulturalnego kibicowania 

● przestrzega zasady ,,fair play” i uczciwej rywalizacji  

 

6. Taniec. 

Uczeń: 

● wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki 

● poznaje podstawowe kroki taneczne wybranych tańców narodowych, towarzyskich lub fitness 

● wymienia zasady odpowiedniego zachowania się w czasie dyskoteki, zabawy tanecznej 

       

 

Wymagania edukacyjne dla klas IV, V, VII, VIII szkoły podstawowej 

 

CELE KSZTAŁCENIA – wymagania ogólne: 

1) rozpoznanie i ocena własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej; 

2) uczestnictwo w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej oraz ich organizacja; 

3) poznanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej; 

4) zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem oraz praktykowanie zachowań 

prozdrowotnych; 

5) kształtowanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej; 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA – wymagania szczegółowe: 

KLASA IV 

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 

W zakresie wiedzy, uczeń: 

1) rozróżnia zdolności motoryczne człowieka; 

2) rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego; 

3) wymienia cechy prawidłowej postawy ciała; 

W zakresie umiejętności, uczeń: 

1) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela interpretuje ich wyniki; 

2) mierzy tętno przed i po wysiłku; 

3) wykonuje próbę siły mięśni brzucha oraz gibkości kręgosłupa; 

4) demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne oraz ułatwiające 

utrzymywanie prawidłowej postawy ciała; 

2. Aktywność fizyczna. 

W zakresie wiedzy, uczeń: 

1) wymienia rodzaje zabaw i gier ruchowych; 
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2) opisuje zasady wybranej zabawy lub gry ruchowej pochodzącej z regionu zamieszkania; 

3) opisuje sposób wykonywania poznawanych umiejętności ruchowych; 

4) rozróżnia pojęcie technika i taktyka; 

5) wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności 

fizycznej; 

6) wyjaśnia co symbolizują flaga i znicz olimpijski, rozróżnia pojęcia olimpiada i igrzyska olimpijskie; 

W zakresie umiejętności, uczeń: 

1) wykonuje kozłowanie piłki w miejscu i ruchu, prowadzenie piłki nogą, podanie piłki oburącz i 

jednorącz, rzut piłki do kosza z miejsca, rzut i strzał piłki do bramki, odbicie piłki oburącz sposobem 

górnym; 

2) uczestniczy w mini – grach; 

3) organizuje w gronie rówieśników wybraną zabawę lub grę ruchową, stosując przepisy w formie 

uproszczonej; 

4) wykonuje przewrót w przód; 

5) wykonuje dowolny układ gimnastyczny lub taneczny w oparciu o własną ekspresję ruchową; 

6) wykonuje marszobiegi w terenie; 

7) wykonuje rzut z miejsca i krótkiego rozbiegu lekkim przyborem; 

8) wykonuje skok w dal z miejsca; 

3. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej. 

W zakresie wiedzy, uczeń: 

1) wyjaśnia regulamin sali gimnastycznej i boiska sportowego; 

2) opisuje zasady bezpiecznego poruszania się po boisku; 

3) wymienia osoby, do których należy zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia; 

W zakresie umiejętności, uczeń: 

1) respektuje zasady bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych; 

2) wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; 

3) posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem; 

4) wykonuje elementy samoochrony przy upadku, zeskoku (np. przetoczenie przez bark, pady);  

4. Edukacja zdrowotna. 

W zakresie wiedzy, uczeń: 

1) opisuje jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia; 

2) opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej; 

3) opisuje zasady zdrowego odżywiania; 

4) opisuje zasady doboru stroju do warunków atmosferycznych w trakcie zajęć ruchowych na powietrzu  

i w pomieszczeniu; 

W zakresie umiejętności, uczeń: 

1) przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży; 



6 

 

2) przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach; 

 

KLASY V-VI 

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 

W zakresie wiedzy, uczeń: 

1) wymienia kryteria oceny wytrzymałości w odniesieniu do wybranej próby testowej (np. test Coopera); 

2) wymienia kryteria oceny siły i gibkości w odniesieniu do wybranej próby testowej (np. siły mięśni 

brzucha, gibkości dolnego odcinka kręgosłupa); 

3) wskazuje grupy mięśniowe odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała; 

W zakresie umiejętności, uczeń: 

1) wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzymałość tlenową oraz z pomocą nauczyciela 

interpretuje uzyskane wyniki; 

2) demonstruje ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne i ćwiczenia gibkościowe, indywidualne  

i z partnerem; 

3) demonstruje ćwiczenia rozwijające zdolności koordynacyjne wykonywane indywidualniei  

z partnerem,; 

2. Aktywność fizyczna. 

W zakresie wiedzy, uczeń: 

1) wymienia podstawowe przepisy wybranych sportowych i rekreacyjnych gier zespołowych; 

 2) opisuje zasady wybranej gry rekreacyjnej pochodzącej z innego kraju europejskiego; 

3) opisuje podstawowe zasady taktyki obrony i ataku w wybranych grach zespołowych; 

4) wymienia rekomendacje aktywności fizycznej dla swojej kategorii wiekowej (np. WHO lub UE); 

5) definiuje pojęcie rozgrzewki i opisuje jej zasady; 

6) opisuje ideę starożytnego i nowożytnego ruchu olimpijskiego; 

W zakresie umiejętności, uczeń: 

1) wykonuje: kozłowanie piłki w ruchu ze zmianą tempa i kierunku, prowadzenie piłki nogą ze zmianą 

tempa i kierunku, podanie piłki oburącz i jednorącz w ruchu, rzut piłki do kosza z biegu po kozłowaniu 

(dwutakt), rzut i strzał piłki do bramki w ruchu, odbicie piłki oburącz sposobem górnym i dolnym, 

rozegranie „na trzy”, wykonuje zagrywkę ze zmniejszonej odległości, rzut i chwyt ringo; 

2) uczestniczy w mini - grach oraz grach szkolnych i uproszczonych 

3) uczestniczy w grze rekreacyjnej pochodzącej z innego kraju europejskiego; 

4) organizuje w gronie rówieśników wybraną grę sportową lub rekreacyjną; 

5) wykonuje przewrót w przód z marszu oraz przewrót w tył; 

6) wykonuje wybrane inne ćwiczenie zwinnościowo-akrobatyczne (np. stanie na rękach lub na głowie 

przy ścianie lub drabinkach, przerzut bokiem); 

7) wykonuje układ ćwiczeń zwinnościowo- akrobatycznych z przyborem lub bez;  

8) wykonuje dowolny skok przez przyrząd z asekuracją; 

9) wykonuje proste kroki i figury tańców regionalnych i nowoczesnych; 
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10) wybiera i pokonuje trasę biegu terenowego; 

11) wykonuje start niski; 

12) wykonuje rzut małą piłką z rozbiegu; 

13) wykonuje skok w dal po rozbiegu oraz skoki przez przeszkody (np. skok techniką naturalną lub 

nożycową); 

14) przeprowadza fragment rozgrzewki; 

3. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej. 

W zakresie wiedzy, uczeń: 

1) wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej; 

2) omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia; 

3) wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego; 

4) omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach, zimą i latem; 

W zakresie umiejętności, uczeń: 

1) stosuje zasady asekuracji podczas zajęć ruchowych; 

2) korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych; 

3) wykonuje elementy samoobrony (np. zasłona, unik, pad) 

4. Edukacja zdrowotna. 

W zakresie wiedzy, uczeń: 

1) wyjaśnia pojęcie zdrowia; 

2) opisuje pozytywne mierniki zdrowia; 

3) wymienia zasady i metody hartowania organizmu; 

4) omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem i niską temperaturą; 

5) omawia zasady aktywnego wypoczynku zgodne z rekomendacjami aktywności fizycznej dla swojej 

kategorii wiekowej (jak wcześniej WHO lub UE); 

6) opisuje pojęcie wartość kaloryczna spożywanych produktów; 

W zakresie umiejętności, uczeń: 

1) wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w postawie stojącej, siedzącej  

i leżeniu oraz w czasie wykonywania różnych codziennych czynności; 

2) wykonuje ćwiczenia oddechowe i inne o charakterze relaksacyjnym; 

3) podejmuje aktywność fizyczną w różnych warunkach atmosferycznych; 

 

KLASY VII-VIII 

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 

W zakresie wiedzy, uczeń: 

1) wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania 

płciowego; 

2) wymienia testy i narzędzia do pomiaru sprawności fizycznej; 
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3) wskazuje zastosowanie siatek centylowych w ocenie własnego rozwoju fizycznego; 

W zakresie umiejętności, uczeń: 

1) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz samodzielnie interpretuje ich wyniki; 

2) wykonuje wybrane próby kondycyjnych i koordynacyjnych zdolności motorycznych; 

3) ocenia i interpretuje poziom własnej sprawności fizycznej; 

4) demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne oraz zestaw ćwiczeń 

kształtujących prawidłową postawę ciała; 

2. Aktywność fizyczna. 

W zakresie wiedzy, uczeń: 

1) omawia zmiany zachodzące w organizmie podczas wysiłku fizycznego; 

2) wskazuje korzyści wynikające z aktywności fizycznej w terenie; 

3) wskazuje możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii do oceny dziennej aktywności 

fizycznej; 

4) charakteryzuje nowoczesne formy aktywności fizycznej (np. pilates, zumba, Nordic Walking); 

5) opisuje zasady wybranej formy aktywności fizycznej spoza Europy; 

6) wyjaśnia ideę olimpijską, paraolimpijską i olimpiad specjalnych; 

W zakresie umiejętności, uczeń: 

1) wykonuje techniczne i taktyczne elementy gier: w koszykówce, piłce ręcznej i piłce nożnej: zwody, 

obronę „każdy swego”, w siatkówce: wystawienie zbicie i odbiór piłki; ustawia się prawidłowo na boisku 

w ataku i obronie; 

2) uczestniczy w grach szkolnych i uproszczonych 

3) planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i „każdy z każdym”; 

4) uczestniczy w wybranej formie aktywności fizycznej spoza Europy; 

5) wykonuje wybrane ćwiczenie zwinnościowo-akrobatyczne (np. stanie na rękach lub na głowie z 

asekuracją przy ścianie lub drabinkach, przerzut bokiem, piramida dwójkowa lub trójkowa); 

6) planuje i wykonuje dowolny układ gimnastyczny; 

7) opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca z wykorzystaniem 

elementów nowoczesnych form aktywności fizycznej; 

8) wybiera i pokonuje trasę biegu terenowego z elementami orientacji w terenie; 

9) wykonuje bieg sprinterski ze startu niskiego; 

10) wykonuje przekazanie pałeczki w biegu sztafetowym; 

11) wykonuje skok w dal po rozbiegu z odbicia ze strefy lub belki oraz skoki przez przeszkody; 

12) diagnozuje własną, dzienną aktywność fizyczną wykorzystując nowoczesne technologie(urządzenia 

monitorujące, aplikacje internetowe); 

13) przeprowadza rozgrzewkę w zależności od rodzaju aktywności; 

3. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej. 

W zakresie wiedzy, uczeń: 
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1) wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, 

omawia sposoby zapobiegania im; 

2) wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu; 

W zakresie umiejętności, uczeń: 

1) stosuje zasady samoasekuracji i asekuracji; 

2) potrafi zachować się w sytuacji wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych; 

4. Edukacja zdrowotna. 

W zakresie wiedzy, uczeń: 

1) wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie oraz 

wskazuje te, na które może mieć wpływ; 

2) omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny; 

3) omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek w odniesieniu do podejmowania aktywności 

fizycznej; 

4) wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w 

celu zwiększenia masy mięśni; 

5) wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania; 

W zakresie umiejętności, uczeń: 

1) opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem,wysiłkiem 

umysłowym a fizycznym; 

2) dobiera rodzaj ćwiczeń relaksacyjnych do własnych potrzeb; 

3) demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i różnym 

ciężarze; 

Kompetencje społeczne ucznia klas IV-VIII 

1) uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: 

szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, potrafi 

właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną grę; 

2) pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych;  

3) wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania; 

4) wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością taneczną; 

5) omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej  

i odmiennej płci; 

6) buduje poczucie własnej wartości identyfikując swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju oraz 

ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować; 

7) wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych; 

8) wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psychofizycznych; 

9) współpracuje w grupie szanując poglądy i wysiłki innych ludzi (asertywność, empatia); 

10) motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej 

sprawności fizycznej i specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
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Kryteria oceniania w obszarach 

 

1. POSTAWA UCZNIA I JEGO KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

oraz 

2. SYSTEMATYCZNY UDZIAŁ I AKTYWNOŚĆ W TRAKCIE ZAJĘĆ: 

 

Za każdą aktywność uczeń może otrzymać ,,+”, ,,-’’ lub ocenę. 

 

Za pięciokrotne uzyskanie ,,+” uczeń otrzymuje ocenę celującą. 

 

,,+” można otrzymać za: 

● systematyczny udział w zajęciach 

● podejmowanie wysiłku wkładanego na miarę swoich możliwości 

● szacunek do koleżanki i kolegi, przeciwnika, nauczyciela 

● przestrzeganie przepisów i regulaminów poszanowania mienia sportowego, dbałość o przyrządy  

i przybory 

● pomoc w prowadzeniu lekcji: sędziowanie, asekuracja, przynoszenie, ustawianie i sprzątanie 

sprzętu sportowego, organizowanie zabaw, gier ruchowo-rekreacyjnych 

● pomoc uczniom mniej zdolnym ruchowo 

● udział w rozgrywkach, zawodach klasowych i szkolnych, kulturalnym kibicowaniu 

 

Za pięciokrotne uzyskanie ,,-” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

,,-’’ można otrzymać za: 

● bierność  na lekcji (unikanie, odmawianie wykonania ćwiczenia) 

● brak szacunku do koleżanki, kolegi, przeciwnika, nauczyciela 

● nieprzestrzeganie przepisów i regulaminów poszanowania mienia sportowego i niedbałość  

o przyrządy i przybory 

 

Brak  stroju sportowego, obuwia do ćwiczeń i związanych włosów (pięciokrotne uzyskanie 

“nieprzygotowania” oznacza odrębną ocenę niedostateczną). 

 

Ocenę za aktywność można otrzymać za: 

● podejmowanie zadań dodatkowych: przygotowanie gazetki, plakatu, prezentacji multimedialnej, 

rozgrzewki, fragmentów lekcji, zawodów międzyklasowych (uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub 

wyższą w zależności od staranności, treści, jakości wykonania); 

● reprezentowanie szkoły w rozgrywkach międzyszkolnych (uczeń otrzymuje ocenę celującą). 

 

3. SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA (KONTROLA) 

oraz 

4. UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE: 
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Wykonanie ocenianego elementu technicznego lub umiejętności ruchowej, będące obrazem i efektem 

pracy-wysiłku ucznia, będzie premiowane wyższą oceną. Elementy techniczne i umiejętności ruchowe 

oceniane będą w zależności od stopnia wykonania (poprawności) wg skali: 

 

● ocena celująca (6) - uczeń wykonuje zadanie ruchowe wzorowo, bez błędów technicznych;  

● ocena bardzo dobra (5) - uczeń wykonuje zadanie ruchowe prawidłowo, płynnie  bez błędów 

technicznych;  

● ocena dobra (4) - uczeń wykonuje zadanie ruchowe prawidłowo  z drobnymi błędami 

technicznymi;  

● ocena dostateczna (3) - uczeń wykonuje zadanie ruchowe poprawnie, z błędami  technicznymi 

średniej klasy; 

● ocena dopuszczająca (2) - uczeń wykonuje zadanie ruchowe z dużymi błędami technicznymi;  

● ocena niedostateczna (1) - uczeń odmawia wykonania  zadania ruchowego. 

 

Poziom sprawności fizycznej każdego ucznia ustala się na podstawie diagnozy wstępnej. Uczeń ocenia 

własną sprawność i wydolność fizyczną przy współpracy z nauczycielem jednym z testów: Indeks 

Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory, Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej, Eurofit, Test 

Coopera. Testy te badają podstawowe cechy motoryczne tj.: szybkość, siłę, wytrzymałość, moc, 

zwinność, gibkość. Pełnią rolę informacyjną. Dają możliwość porównania swoich wyników z normami 

dla danego wieku, z wynikami kolegów, wskazują mocne i słabe strony ucznia. Uczeń może być 

oceniany za postęp wyników bez względu na ich wartość. 

 

Kryteria oceny próby przewrotu w przód 

Opis próby (błędy wykonania) Ocena 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-przewrót wykonany we właściwym tempie, 

-zaznaczenie wyprostu NN w trakcie przetoczenia przez plecy, 

-głowa przyciągnięta do klatki piersiowej, 

-chwyt za kolana po wykonaniu przewrotu, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

bdb 

akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-przewrót wykonany we właściwym tempie, 

-brak zaznaczenia wyprostu NN w trakcie przetoczenia przez plecy, 

-głowa przyciągnięta do klatki piersiowej, 

-chwyt za kolana po wykonaniu przewrotu, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

db+ 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-brak wykonania przewrotu we właściwym tempie, 

-brak zaznaczenia wyprostu NN w trakcie przetoczenia przez plecy, 

-głowa przyciągnięta do klatki piersiowej, 

-chwyt za kolana po wykonaniu przewrotu, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcia palców. 

 

 

db 

-brak akcentu rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-brak wykonania przewrotu we właściwym tempie, 

-brak zaznaczenia wyprostu NN w trakcie przetoczenia przez plecy, 

-głowa przyciągnięta do klatki piersiowej, 

-brak chwytu za kolana po wykonaniu przewrotu, 

 

 

dst+ 
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-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcia palców. 

-brak akcentu rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-brak wykonania przewrotu we właściwym tempie, 

-brak zaznaczenia wyprostu NN w trakcie przetoczenia przez plecy, 

-brak przyciągnięcia głowy do klatki piersiowej, 

-brak chwytu za kolana po wykonaniu przewrotu, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcia palców. 

 

 

dst 

-brak akcentu rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-brak wykonania przewrotu we właściwym tempie, 

-brak zaznaczenia wyprostu NN w trakcie przetoczenia przez plecy, 

-brak przyciągnięcia głowy do klatki piersiowej, 

-brak chwytu za kolana po wykonaniu przewrotu, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcia palców, 

-wykonanie ćwiczenia z pomocą nauczyciela. 

 

 

dop 

 

Kryteria oceny próby podporu łukiem leżąc tyłem „mostek" 

Opis próby (błędy wykonania) Ocena 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia z leżenia tyłem, 

-podpór łukiem leżąc tyłem wykonany o NN prostych, 

-wytrzymanie 3 s, 

-głowa w linii ramion i barków, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

bdb 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia z leżenia tyłem, 

-podpór łukiem leżąc tyłem wykonany o NN lekko ugiętych, 

-wytrzymanie 3 s, 

-głowa w linii ramion i barków, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

db+ 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia z leżenia tyłem, 

-podpór łukiem leżąc tyłem wykonany o NN lekko ugiętych - wytrzymanie 3 s, 

-brak ustawienia głowy w linii ramion i barków, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

db 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia z leżenia tyłem, 

-podpór łukiem leżąc tyłem wykonany o NN lekko ugiętych, 

-brak wytrzymania 3 s, 

-brak ustawienia głowy w linii ramion i barków, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

dst+ 

 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia z leżenia tyłem, 

-podpór łukiem leżąc tyłem wykonany o NN mocno ugiętych, 

-brak wytrzymania 3 s, 

-brak ustawienia głowy w linii ramion i barków, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

dst 

-brak akcentu rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia z leżenia tyłem, 

-podpór łukiem leżąc tyłem wykonany o NN mocno ugiętych, 

-brak wytrzymania 3 s, 

-brak ustawienia głowy w linii ramion i barków, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

dop 
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Kryteria oceny próby stania na RR 

Opis próby (błędy wykonania) Ocena 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-stanie na RR wykonane samodzielnie ze stania, z zamachem jednej nogi, 

-wytrzymanie 3 s, 

-ustawienie ramion, głowy, tułowia, nóg w linii prostej, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

bdb 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-stanie na RR wykonane samodzielnie ze stania, z zamachem jednej nogi, 

-wytrzymanie 3 s, 

-brak ustawienia ramion, głowy, tułowia, nóg w linii prostej, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

db+ 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-stanie na RR wykonane samodzielnie ze stania, z zamachem jednej nogi, 

-brak wytrzymania 3 s, 

-brak ustawienia ramion, głowy, tułowia, nóg w linii prostej, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

db 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-stanie na RR wykonane samodzielnie ze stania z pomocą nauczyciela, z zamachem jednej 

nogi, 

-brak wytrzymania 3 s, 

-brak ustawienia ramion, głowy, tułowia, nóg w linii prostej, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

dst+ 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-stanie na RR wykonane samodzielnie ze stania z pomocą nauczyciela, z zamachem jednej 

nogi, 

-brak wytrzymania 3 s, 

-brak ustawienia ramion, głowy, tułowia, nóg w linii prostej, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

dst 

-brak akcentu rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-stanie na RR wykonane samodzielnie ze stania z pomocą nauczyciela, z zamachem jednej 

nogi, 

-brak wytrzymania 3 s, 

-brak ustawienia ramion, głowy, tułowia, nóg w linii prostej, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

dop 

 

Kryteria oceny próby przerzutu bokiem 

Opis próby (błędy wykonania) Ocena 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-przerzut bokiem z marszu wykonany samodzielnie, 

-wykonanie przerzutu bokiem o NN prostych w płaszczyźnie czołowej, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców, 

-ustawienie w rozkroku, ramiona w bok po przerzucie bokiem. 

 

 

bdb 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-przerzut bokiem z miejsca wykonany samodzielnie, 

-wykonanie przerzutu bokiem o NN prostych w płaszczyźnie czołowej, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców, 

-ustawienie w rozkroku, ramiona w bok po przerzucie bokiem. 

 

 

db+ 
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-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-przerzut bokiem z miejsca wykonany samodzielnie, 

-wykonanie przerzutu bokiem o NN ugiętych w płaszczyźnie czołowej, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców, 

-ustawienie w rozkroku, ramiona w bok po przerzucie bokiem.  

 

 

db 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-przerzut bokiem z miejsca wykonany samodzielnie, 

-wykonanie przerzutu bokiem o NN ugiętych w płaszczyźnie czołowej, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej  - obciągnięcie palców,  

-brak ustawienia w rozkroku, ramiona w bok po przerzucie bokiem. 

 

 

dst+ 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-przerzut bokiem z miejsca wykonany z pomocą nauczyciela, 

-wykonanie przerzutu bokiem o NN ugiętych w płaszczyźnie czołowej, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców, 

-brak ustawienia w rozkroku, ramiona w bok po przerzucie bokiem. 

 

 

dst 

-brak akcentu rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-przerzut bokiem z miejsca wykonany samodzielnie, 

-wykonanie przerzutu bokiem o NN ugiętych w płaszczyźnie czołowej, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców, 

-brak ustawienia w rozkroku, ramiona w bok po przerzucie bokiem. 

 

 

dop 

 

Kryteria oceny próby skoku rozkrocznego przez kozła 

Opis próby (błędy wykonania) Ocena 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-skok rozkroczny wykonany samodzielnie, 

-wykonanie naskoku obunóż na odskocznię, 

-nogi w rozkroku proste nad kozłem, 

-lądowanie na dwie nogi, do półprzysiadu, ramiona w bok, 

-prawidłowe odbicie z rąk od kozła, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

bdb 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-skok rozkroczny wykonany samodzielnie, 

-wykonanie naskoku obunóż na odskocznię, 

-nogi w rozkroku lekko ugięte nad kozłem, 

-lądowanie na dwie nogi, do półprzysiadu, ramiona w bok, 

-prawidłowe odbicie z rąk od kozła, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

db+ 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-skok rozkroczny wykonany samodzielnie, 

-wykonanie naskoku obunóż na odskocznię, 

-nogi w rozkroku lekko ugięte nad kozłem, 

-brak lądowania na dwie nogi, do półprzysiadu, ramiona w bok, 

-prawidłowe odbicie z rąk od kozła, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

db 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-skok rozkroczny wykonany samodzielnie, 

-wykonanie naskoku obunóż na odskocznię, 

-nogi w rozkroku lekko ugięte nad kozłem, 

-brak lądowania na dwie nogi, do półprzysiadu, ramiona w bok, 

 

 

dst+ 
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-nieprawidłowe odbicie z rąk od kozła, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

-skok rozkroczny wykonany niesamodzielnie, 

-wykonanie naskoku obunóż na odskocznię, 

-nogi w rozkroku lekko ugięte nad kozłem, 

-brak lądowania na dwie nogi, do półprzysiadu, ramiona w bok, 

-nieprawidłowe odbicie z rąk od kozła, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

dst 

-skok rozkroczny wykonany niesamodzielnie, 

-brak wykonania naskoku obunóż na odskocznię, 

-nogi w rozkroku lekko ugięte nad kozłem, 

-brak lądowania na dwie nogi, do półprzysiadu, ramiona w bok, 

-nieprawidłowe odbicie z rąk od kozła, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

dop 

 

Kryteria oceny prób techniki w minigrach sportowych (klasy IV-VI) 

Opis próby (błędy wykonania) Ocena 

-uczeń wykonuje ćwiczenie we właściwym tempie i rytmie, 

-nie popełnia żadnych błędów technicznych, 

-stosuje szczegółowe przepisy i zasady gry, np. błąd kroków czy błąd podwójnego 

kozłowania piłki, 

-w powtarzanych (kolejnych) próbach ćwiczenia, ich sposób wykonania jest nienaganny, 

-trafia do kosza lub bramki. 

 

 

bdb 

-uczeń wykonuje ćwiczenie we właściwym tempie i rytmie, 

-popełnia drobne błędy techniczne, 

-stosuje szczegółowe przepisy i zasady gry, np. błąd kroków czy błąd podwójnego 

kozłowania piłki, 

-w powtarzanych (kolejnych) próbach ćwiczenia, występują niewielkie uchybienia 

techniczne, 

-trafia do kosza lub bramki. 

 

 

db+ 

-uczeń wykonuje ćwiczenie we właściwym tempie i rytmie, 

-popełnia drobne błędy techniczne, 

-stosuje szczegółowe przepisy i zasady gry, np. błąd kroków czy błąd podwójnego 

kozłowania piłki, 

-w powtarzanych (kolejnych) próbach ćwiczenia, występują niewielkie uchybienia 

techniczne, 

-nie trafia do kosza lub bramki. 

 

 

db 

-uczeń nie wykonuje ćwiczenia we właściwym tempie i rytmie, 

-popełnia większe błędy techniczne, 

-stosuje szczegółowe przepisy i zasady gry, np. błąd kroków czy błąd podwójnego 

kozłowania piłki, 

-w powtarzanych (kolejnych) próbach ćwiczenia, występują uchybienia techniczne, 

-nie trafia do kosza lub bramki.  

 

 

dst+ 

-uczeń nie wykonuje ćwiczenia we właściwym tempie i rytmie, 

-popełnia duże błędy techniczne, 

-stosuje szczegółowe przepisy i zasady gry, np. błąd kroków czy błąd podwójnego 

kozłowania piłki, 

-w powtarzanych (kolejnych) próbach ćwiczenia, występują uchybienia techniczne, 

-nie trafia do kosza lub bramki. 

 

 

dst 
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-uczeń nie wykonuje ćwiczenia we właściwym tempie i rytmie, 

-popełnia duże błędy techniczne, 

-nie stosuje szczegółowych przepisów i zasad gry, np. błędu kroków czy błędu podwójnego 

kozłowania piłki, 

-w powtarzanych (kolejnych) próbach ćwiczenia, występują duże uchybienia techniczne, 

-nie trafia do kosza lub bramki. 

 

 

dop 

 

Kryteria oceny próby przewrotów 

Opis próby (błędy wykonania) Ocena 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-przewroty wykonany we właściwym tempie, 

-zaznaczenie wyprostu NN w trakcie przetoczenia przez plecy, 

-głowa przyciągnięta do klatki piersiowej, 

-chwyt za kolana po wykonaniu przewrotów, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

bdb 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-przewroty wykonany we właściwym tempie, 

-brak zaznaczenia wyprostu NN w trakcie przetoczenia przez plecy, 

-głowa przyciągnięta do klatki piersiowej, 

-chwyt za kolana po wykonaniu przewrotów, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

db+ 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-brak wykonania przewrotów we właściwym tempie, 

-brak zaznaczenia wyprostu NN w trakcie przetoczenia przez plecy, 

-głowa przyciągnięta do klatki piersiowej, 

-chwyt za kolana po wykonaniu przewrotów, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcia palców. 

 

 

db 

-brak akcentu rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-brak wykonania przewrotów we właściwym tempie, 

-brak zaznaczenia wyprostu NN w trakcie przetoczenia przez plecy, 

-głowa przyciągnięta do klatki piersiowej, 

-brak chwytu za kolana po wykonaniu przewrotów, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcia palców. 

 

 

dst+ 

-brak akcentu rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-brak wykonania przewrotów we właściwym tempie, 

-brak zaznaczenia wyprostu NN w trakcie przetoczenia przez plecy, 

-brak przyciągnięcia głowy do klatki piersiowej, 

-brak chwytu za kolana po wykonaniu przewrotów, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcia palców. 

 

 

dst 

-brak akcentu rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-brak wykonania przewrotów we właściwym tempie, 

-brak zaznaczenia wyprostu NN w trakcie przetoczenia przez plecy, 

-brak przyciągnięcia głowy do klatki piersiowej, 

-brak chwytu za kolana po wykonaniu przewrotów, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcia palców, 

-wykonanie ćwiczenia z pomocą nauczyciela. 

 

 

dop 

 

Kryteria oceny próby skoku kucznego przez skrzynię ustawioną wszerz 
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Opis próby (błędy wykonania) Ocena 

 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-skok kuczny wykonany samodzielnie, 

-wykonanie naskoku obunóż na odskocznię, 

-nogi nad skrzynią w pozycji kucznej, 

-lądowanie na dwie nogi, do półprzysiadu, ramiona w bok, 

-prawidłowe odbicie z rąk od skrzyni, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

bdb 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-skok kuczny wykonany samodzielnie, 

-wykonanie naskoku obunóż na odskocznię, 

-brak ułożenia nóg nad skrzynią w pozycji kucznej, 

-lądowanie na dwie nogi, do półprzysiadu, ramiona w bok, 

-prawidłowe odbicie z rąk od skrzyni, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców 

  

 

 

db+ 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-skok kuczny wykonany samodzielnie, 

-wykonanie naskoku obunóż na odskocznię, 

-brak ułożenia nóg nad skrzynią w pozycji kucznej, 

-brak lądowania na dwie nogi, do półprzysiadu, ramiona w bok, 

-prawidłowe odbicie z rąk od skrzyni, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

db 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-skok kuczny wykonany samodzielnie, 

-wykonanie naskoku obunóż na odskocznię, 

-brak ułożenia nóg nad skrzynią w pozycji kucznej, 

-brak lądowania na dwie nogi, do półprzysiadu, ramiona w bok, 

-nieprawidłowe odbicie z rąk od skrzyni, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

dst+ 

-skok kuczny wykonany niesamodzielnie, 

-wykonanie naskoku obunóż na odskocznię, 

-brak ułożenia nóg nad skrzynią w pozycji kucznej, 

-brak lądowania na dwie nogi, do półprzysiadu, ramiona w bok, 

-nieprawidłowe odbicie z rąk od skrzyni, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

dst 

-skok kuczny wykonany niesamodzielnie, 

-brak wykonania naskoku obunóż na odskocznię, 

-brak ułożenia nóg nad skrzynią w pozycji kucznej, 

-brak lądowania na dwie nogi, do półprzysiadu, ramiona w bok, 

-nieprawidłowe odbicie z rąk od skrzyni, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

dop 

 

Kryteria oceny próby wymyku na drążku - dla chłopców 

Opis próby (błędy wykonania) Ocena 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-wymyk wykonany samodzielnie, 

-wymyk o nogach prostych, 

 

 

bdb 
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-prawidłowy podpór przodem na drążku, 

-odmyk o nogach prostych, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-wymyk wykonany samodzielnie, 

-wymyk o nogach ugiętych, 

-prawidłowy podpór przodem na drążku, 

-odmyk o nogach prostych, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

db+ 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-wymyk wykonany samodzielnie, 

-wymyk o nogach ugiętych, 

-prawidłowy podpór przodem na drążku, 

-odmyk o nogach ugiętych, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

db 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-wymyk wykonany z pomocą nauczyciela, 

-wymyk o nogach ugiętych, 

-brak prawidłowego podporu przodem na drążku, 

-odmyk o nogach ugiętych, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

dst+ 

-brak akcentu rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-wymyk wykonany z pomocą nauczyciela, 

-wymyk o nogach ugiętych, 

-brak prawidłowego podporu przodem na drążku, 

-odmyk o nogach ugiętych, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

dst 

-brak akcentu rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-wymyk wykonany z pomocą nauczyciela, 

-wymyk o nogach ugiętych, 

-brak prawidłowego podporu przodem na drążku, 

-odmyk o nogach ugiętych, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

dop 

 

Kryteria oceny układu ćwiczeń równoważnych - dla dziewcząt 

Opis próby (błędy wykonania) Ocena 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-układ wykonany płynnie bez zachwiań, 

-pozycje równoważne zaznaczone i wytrzymane od 1 do 3 s, 

-właściwe łączenie ćwiczeń w układzie, 

-układ wykonywany wzdłuż długiej osi symetrii ławeczki, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

bdb 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-układ wykonany płynnie bez zachwiań, 

-brak wytrzymania i zaznaczenia pozycji równoważnych od 1 do 3 s, 

-właściwe łączenie ćwiczeń w układzie, 

-układ wykonywany wzdłuż długiej osi symetrii ławeczki, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

db+ 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia,  
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-układ wykonany płynnie bez zachwiań, 

-brak wytrzymania i zaznaczenia pozycji równoważnych od 1 do 3 s, 

-brak właściwego łączenia ćwiczeń w układzie, 

-układ wykonywany wzdłuż długiej osi symetrii ławeczki, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców 

 

db 

-akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-brak płynnego wykonania układu, liczne zachwiania, 

-brak wytrzymania i zaznaczenia pozycji równoważnych od 1 do 3 s, 

-brak właściwego łączenia ćwiczeń w układzie, 

-układ wykonywany wzdłuż długiej osi symetrii ławeczki, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

dst+ 

-brak akcentu rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-brak płynnego wykonania układu, liczne zachwiania, 

-brak wytrzymania i zaznaczenia pozycji równoważnych od 1 do 3 s, 

-brak właściwego łączenia ćwiczeń w układzie, 

-układ wykonywany na krawędzi ławeczki, 

-zaznaczenie cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców.  

 

 

dst 

-brak akcentu rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia, 

-brak płynnego wykonania układu, liczne zachwiania, 

-brak wytrzymania i zaznaczenia pozycji równoważnych od 1 do 3 s, 

-brak właściwego łączenia ćwiczeń w układzie, 

-układ wykonywany na krawędzi ławeczki, 

-brak zaznaczenia cechy gimnastycznej - obciągnięcie palców. 

 

 

dop 

 

Kryteria oceny umiejętności ruchowych (klasy VII-VIII) 

-uczeń wykonuje ćwiczenie we właściwym tempie i rytmie, 

-nie popełnia żadnych błędów technicznych, 

-stosuje szczegółowe przepisy i zasady danej umiejętności ruchowej, 

-w powtarzanych (kolejnych) próbach ćwiczenia, ich sposób wykonania jest nienaganny, 

-wykonuje ćwiczenie z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

 

 

bdb 

-uczeń wykonuje ćwiczenie we właściwym tempie i rytmie, 

-nie popełnia żadnych błędów technicznych, 

-stosuje szczegółowe przepisy i zasady danej umiejętności ruchowej, 

-w powtarzanych (kolejnych) próbach ćwiczenia występują niewielkie uchybienia 

techniczne, 

-wykonuje ćwiczenie z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

 

 

db+ 

-uczeń wykonuje ćwiczenie we właściwym tempie i rytmie, 

-popełnia drobne błędy techniczne, 

-stosuje szczegółowe przepisy i zasady danej umiejętności ruchowej, 

-w powtarzanych (kolejnych) próbach ćwiczenia występują niewielkie uchybienia 

techniczne, 

-wykonuje ćwiczenie z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

 

 

db 

-uczeń wykonuje ćwiczenie we właściwym tempie i rytmie, 

-popełnia drobne błędy techniczne, 

-wykonuje ćwiczenie bez stosowania szczegółowych przepisów i zasad danej umiejętności 

ruchowej, 

-w powtarzanych (kolejnych) próbach ćwiczenia występują uchybienia techniczne, 

-wykonuje ćwiczenie z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

 

 

dst+ 

-uczeń nie wykonuje ćwiczenia we właściwym tempie i rytmie,  
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-popełnia drobne błędy techniczne, 

-wykonuje ćwiczenie bez stosowania szczegółowych przepisów i zasad danej umiejętności 

ruchowej, 

-w powtarzanych (kolejnych) próbach ćwiczenia występują uchybienia techniczne, 

-wykonuje ćwiczenie z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.  

 

dst 

-uczeń nie wykonuje ćwiczenia we właściwym tempie i rytmie, 

-popełnia duże błędy techniczne, 

-wykonuje ćwiczenie bez stosowania szczegółowych przepisów i zasad danej umiejętności 

ruchowej, 

-w powtarzanych (kolejnych) próbach ćwiczenia występują duże uchybienia techniczne, 

-nie wykonuje ćwiczeń z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

 

 

dop 

 

5. WIADOMOŚCI: 

 

Możliwe jest sprawdzenie poziomu wiedzy wynikającej z programu za pomocą testów wiadomości, 

odpowiedzi ustnych. Punkty uzyskane za testy wiadomości przeliczane są na stopnie wg następującej 

skali (zgodne ze Statutem Szkoły): 

  

celujący 100% 

bardzo dobry 90%- 99,99% 

dobry 75%- 89,99% 

dostateczny 55% - 74,99%

  

dopuszczający 40% - 54,99%

  

niedostateczny 0% - 39,99% 

 

 

Wymagania szczegółowe w klasach IV-VIII szkoły podstawowej 

 

Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej 

W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 

 

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne, 

 

2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, 

 

3) sprawność fizyczną (kontrola): 

● siła mięśni brzucha - siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s [według MTSF], 
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● gibkość - skłon tułowia w przód z podwyższenia [ według MTSF], 

● pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu - Próba Ruffiera. 

 

4) umiejętności ruchowe: 

● gimnastyka: 

- przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, 

- układ gimnastyczny według własnej inwencji (postawa zasadnicza, przysiad podparty, 

 przewrót w przód, klęk podparty, leżenie przewrotne), 

● minipiłka nożna: 

- prowadzenie piłki wewnętrzną częścią stopy prawą lub lewą nogą, 

- uderzenie piłki na bramkę wewnętrzną częścią stopy, 

● minikoszykówka: 

- kozłowanie piłki w marszu lub biegu po prostej ze zmianą ręki kozłującej, 

- podania oburącz sprzed klatki piersiowej w marszu, 

● minipiłka ręczna: 

- rzut na bramkę jednorącz z kilku kroków marszu, 

- podanie jednorącz półgórne w marszu, 

● minipiłka siatkowa: 

- odbicie piłki sposobem oburącz górnym po własnym podrzucie, 

 

5) wiadomości: 

● uczeń zna podstawowe przepisy minigier zespołowych (odpowiedzi ustne lub pisemny 

test), 

● uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (odpowiedzi 

ustne lub sprawdzian pisemny), 

● uczeń zna wszystkie próby ISF K. Zuchory, potrafi je samodzielnie przeprowadzić oraz 

 indywidualnie interpretuje własny wynik. 

 

Wymagania szczegółowe w klasie V szkoły podstawowej 

W klasie V szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 

 

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne, 

 

2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, 

 

3) sprawność fizyczną (kontrola): 

● siła mięśni brzucha - siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s [według MTSF], 

● gibkość - skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF], 

● pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu - Test Coopera. 

 

4) umiejętności ruchowe: 

● gimnastyka: 

- przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, 

- podpór łukiem leżąc tyłem ”mostek”, 
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● minipiłka nożna: 

- prowadzenie piłki prostym podbiciem prawą lub lewą nogą, 

- uderzenie piłki prostym podbiciem na bramkę po kilku krokach rozbiegu (piłka jest 

nieruchoma), 

● minikoszykówka: 

- kozłowanie piłki w biegu ze zmianą ręki kozłującej i kierunku poruszania się, 

- rzut do kosza z dwutaktu (dwutakt z miejsca bez kozłowania piłki), 

● minipiłka ręczna: 

- rzut na bramkę z biegu, 

- podanie jednorącz półgórne w biegu, 

● minipiłka siatkowa: 

- odbicie piłki sposobem oburącz górnym w parach, 

- zagrywka sposobem dolnym z 3-4 m od siatki, 

5) wiadomości: 

● uczeń zna podstawowe przepisy mini gier zespołowych (odpowiedzi ustne lub pisemny 

test), 

● uczeń potrafi wyjaśnić i scharakteryzować pojęcie zdrowia wg WHO (odpowiedzi ustne 

lub sprawdzian pisemny), 

● uczeń zna Test Coopera, potrafi go samodzielnie przeprowadzić oraz indywidualnie 

interpretuje własny wynik. 

 

Wymagania szczegółowe w klasie VI szkoły podstawowej 

W klasie VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 

 

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne, 

 

2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, 

 

3) sprawność fizyczną (kontrola): 

● siła mięśni brzucha - siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s [według MTSF], 

● gibkość - skłon tułowia w przód z podwyższenia [ według MTSF], 

● pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu - Test Coopera. 

 

4) umiejętności ruchowe: 

● gimnastyka: 

- stanie na rękach przy drabinkach, 

- przewrót w przód z marszu do przysiadu podpartego, 

● minipiłka nożna: 

- prowadzenie piłki prostym podbiciem prawą lub lewą nogą ze zmianą tempa i kierunku 

poruszania się, 

- uderzenie piłki prostym podbiciem na bramkę po kilku krokach rozbiegu (piłka jest 

dogrywana od współćwiczącego), 

● minikoszykówka: 

- podania piłki oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem w biegu, 

- rzut do kosza z dwutaktu z biegu, 
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● minipiłka ręczna: 

- rzut na bramkę z biegu po podaniu od współćwiczącego, 

- podanie jednorącz półgórne w biegu ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się, 

● minipiłka siatkowa: 

- odbicie piłki sposobem oburącz dolnym w parach, 

- zagrywka sposobem dolnym z 4-5 m od siatki, 

5) wiadomości: 

● uczeń zna podstawowe przepisy minigier zespołowych (odpowiedzi ustne lub pisemny 

test), 

● uczeń wymienia podstawowe zasady korzystania ze sprzętu sportowego  (odpowiedzi 

ustne lub pisemny test), 

● uczeń zna zasady i metody hartowania organizmu. 

 

 

Wymagania szczegółowe w klasie VII szkoły podstawowej 

W klasie VII szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 

 

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne, 

 

2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, 

 

3) sprawność fizyczną (kontrola): 

● siła mięśni brzucha - siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s [według MTSF], 

● gibkość - skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF], 

● skok w dal z miejsca [według MTSF], 

● bieg ze startu wysokiego na 50 m [według MTSF], 

● bieg wahadłowy na dystansie 4 razy 10 m z przenoszeniem klocków [według MTSF], 

● pomiar siły względnej [ według MTSF]: 

- zwis na ugiętych rękach - dziewczęta, 

- podciąganie w zwisie na drążku - chłopcy, 

● biegi przedłużone [według MTSF]: 

- na dystansie 800 m - dziewczęta, 

- na dystansie 1000 m - chłopcy, 

- pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu - Test Coopera. 

 

4) umiejętności ruchowe: 

● gimnastyka: 

- stanie na rękach przy drabinkach, 

- łączone formy przewrotów w przód i w tył, 

● piłka nożna: 

- zwód pojedynczy przodem bez piłki i uderzenie na bramkę prostym podbiciem lub 

 wewnętrzną częścią stopy, 

- prowadzenie piłki ze zmianą kierunku poruszania się i nogi prowadzącej, 

● koszykówka: 
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- zwód pojedynczy przodem bez piłki i rzut do kosza z dwutaktu po podaniu od 

 współćwiczącego, 

- podania oburącz sprzed klatki piersiowej ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się, 

● piłka ręczna: 

- rzut na bramkę z wyskoku po zwodzie pojedynczym przodem bez piłki i podaniu od 

 współćwiczącego, 

- poruszanie się w obronie (w strefie), 

● piłka siatkowa: 

- łączone odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w parach, 

- zagrywka sposobem dolnym z 5-6 m od siatki 

 

5) wiadomości: 

● uczeń zna podstawowe przepisy gier zespołowych ( odpowiedzi ustne lub pisemny 

 test), 

● uczeń oblicza wskaźnik BMI i interpretuje własny wynik za pomocą siatki centylowej 

 (odpowiedzi ustne), 

● uczeń wymienia pozytywne mierniki zdrowia ( odpowiedzi ustne lub pisemny test). 

 

Wymagania szczegółowe w klasie VIII szkoły podstawowej 

W klasie VIII szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 

 

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne, 

 

2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, 

 

3) sprawność fizyczną (kontrola): 

● siła mięśni brzucha - siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s [według MTSF], 

● gibkość - skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF], 

● skok w dal z miejsca [według MTSF], 

● bieg ze startu wysokiego na 50 m [według MTSF], 

● bieg wahadłowy na dystansie 4 razy 10 m z przenoszeniem klocków [według MTSF], 

● pomiar siły względnej [ według MTSF]: 

- zwis na ugiętych rękach - dziewczęta, 

- podciąganie w zwisie na drążku - chłopcy, 

● biegi przedłużone [według MTSF]: 

- na dystansie 800 m - dziewczęta, 

- na dystansie 1000 m - chłopcy, 

- pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu - Test Coopera. 

 

4) umiejętności ruchowe: 

● gimnastyka: 

- przerzut bokiem, 

- “piramida” dwójkowa, 

● piłka nożna: 
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- zwód pojedynczy przodem piłką i uderzenie na bramkę prostym podbiciem lub 

wewnętrzną częścią stopy, 

- prowadzenie piłki ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się, 

● koszykówka: 

- zwód pojedynczy przodem piłką i rzut do kosza z dwutaktu po podaniu od 

współćwiczącego, 

- podania oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem ze zmianą miejsca i kierunku poruszania 

się, 

● piłka ręczna: 

- rzut na bramkę z wyskoku po zwodzie pojedynczym przodem piłką i podaniu od 

 współćwiczącego, 

- poruszanie się w obronie “każdy swego”, 

● piłka siatkowa: 

- wystawienie piłki sposobem oburącz górnym, 

- zagrywka sposobem dolnym z 6 m od siatki, 

 

5) wiadomości: 

● uczeń wymienia skutki i przyczyny otyłości, zagrożenia wynikające z nadmiernego 

odchudzania się, stosowania sterydów i innych substancji wspomagających negatywnie 

proces treningowy (odpowiedzi ustne lub pisemny test), 

● uczeń zna współczesne aplikacje internetowe i urządzenia elektroniczne do oceny własnej 

aktywności fizycznej, 

● uczeń wymienia korzyści dla zdrowia wynikające z systematycznej aktywności fizycznej 

(odpowiedzi ustne lub pisemny test). 

 

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego 

OCENA CELUJĄCA 

Śródroczną lub roczną klasyfikacyjną ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

 

a) postawy i kompetencji społecznych spełnia co najmniej 5 kryteriów: 

•  jest zawsze przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój 

sportowy, 

• nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub 

osobistych, 

• charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej, 

• używa właściwych sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w klasie oraz 

w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły, 

• bardzo chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub 

środowiskowej kultury fizycznej, 

• reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na poziomie powiatu, rejonu, województwa lub w 

zawodach ogólnopolskich, 

• systematycznie bierze udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, 
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● uprawia dyscypliny lub konkurencje sportowe w innych klubach lub sekcjach 

 sportowych, podejmuje dowolne formy aktywności fizycznej w czasie wolnym; 

 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć ( spełnia co najmniej 5 kryteriów): 

● w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy na najmniej 95% zajęć, 

● w sposób bardzo dobry wykonuje wszystkie ćwiczenia w czasie lekcji, 

● wzorowo pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, 

● pokazuje i demonstruje większość umiejętności ruchowych, 

● prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące bardzo poprawnie pod względem 

merytorycznym i metodycznym, 

● potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego 

fragmentu zajęć,  

● umie samodzielnie przygotować miejsce ćwiczeń,  

● w sposób bezwzględny stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego,  

● poczuwa się do współodpowiedzialności za stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów 

sportowych szkoły; 

 

c)   sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 5 kryteriów) 

• zalicza wszystkie testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania, 

• samodzielnie zabiega o poprawę lub uzupełnienie próby sprawnościowej, w której nie 

uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych, 

• uzyskuje bardzo znaczny postęp w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku 

szkolnego, 

• dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 

• oblicza wskaźnik BMI, 

• podejmuje indywidualny program treningowy w celu poprawy wyniku w danej próbie 

 sprawności fizycznej; 

 

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 5 kryteriów): 

• zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych bez jakichkolwiek błędów technicznych 

lub taktycznych, 

• ćwiczenia wykonuje zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w konkurencjach 

indywidualnych lub zespołowych, 

• wykonanie zadania ruchowego przez ucznia może być zawsze przykładem i wzorem do 

naśladowania dla innych ćwiczących, 

• potrafi wykonać ćwiczenie o znacznym stopniu trudności, 

• wykonuje zadania ruchowe nie tylko efektownie, ale i efektywnie, np. trafia do bramki, rzuca 

celnie do kosza, 

• stosuje opanowane umiejętności ruchowe w czasie zawodów i rozgrywek sportowych, 

• stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia w sposób znaczący wpływa na wyniki 

drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli; 

 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 3 kryteria): 

• pisze sprawdziany pisemne i testy na ocenę bardzo dobrą lub celującą, 
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• stosuje wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były 

nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego, 

• posiada rozległą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

• wykazuje się dużym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w kraju i za granicą. 

 

 

 OCENA BARDZO DOBRA 

 Śródroczną lub roczną klasyfikacyjną ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

 

a) postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 4 kryteria): 

• jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój sportowy, 

ale sporadycznie nie bierze udziału w lekcjach z różnych powodów, 

• nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub 

osobistych, 

• charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej, 

• używa odpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w klasie 

oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły, 

• chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub  

środowiskowej kultury fizycznej, 

• reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na poziomie miejskim lub gminnym, 

• niesystematycznie bierze udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, 

• niekiedy podejmuje indywidualne formy aktywności fizycznej w czasie wolnym; 

 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 4 kryteria): 

• w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy na co najmniej 90% - 94% zajęć, 

• w sposób bardzo dobry wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji, 

• bardzo dobrze pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, 

• pokazuje i demonstruje niektóre umiejętności ruchowe, 

• prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące poprawnie pod względem merytorycznym  

i metodycznym, 

• potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego 

fragmentu zajęć, 

• umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń,  

• stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego,  

• stara się dbać o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły; 

 

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 4 kryteria): 

• zalicza prawie wszystkie testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania, 

• poprawia lub uzupełnia próby sprawnościowe, w których nie uczestniczył z ważnych powodów 

osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych za namową nauczyciela, 

• uzyskuje znaczny postęp w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego, 

• dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 

• oblicza wskaźnik BMI, 

• czasami podejmuje indywidualny program treningowy w celu poprawy wyniku w danej próbie 

sprawności fizycznej; 
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d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 4 kryteria): 

• zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych prawidłowo, płynnie, bez błędów 

technicznych lub taktycznych, 

• ćwiczenia wykonuje zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w konkurencjach 

indywidualnych lub zespołowych, 

• potrafi wykonywać ćwiczenia o dużym stopniu trudności, 

• wykonuje zadania ruchowe efektownie, ale nie zawsze efektywnie, np. sporadycznie trafia do 

bramki czy rzuca celnie do kosza, 

• stosuje opanowane umiejętności ruchowe w czasie gry właściwej, w trakcie zajęć, 

• stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia wpływa na wyniki drużyn szkolnych 

w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli; 

 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 2 kryteria): 

• pisze sprawdziany pisemne i testy na ocenę bardzo dobrą lub dobrą, 

• stosuje prawie wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które 

były nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego, 

• posiada bardzo dobrą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

• wykazuje się bardzo dobrym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w kraju i za 

granicą. 

 

 

OCENA DOBRA 

 Śródroczną lub roczną klasyfikacyjną ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

 

a) postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 3 kryteria): 

• jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój sportowy, 

ale zdarza mu się nie brać udziału w lekcjach z różnych powodów, 

• nie ćwiczy na lekcjach tylko z ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, 

• charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej, 

• nie zawsze używa odpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami 

w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły, 

• sporadycznie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub 

środowiskowej kultury fizycznej, 

• bierze udział w klasowych i szkolnych zawodach sportowych, 

• nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

• raczej nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym; 

 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 3 kryteria): 

• w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 85% - 89% zajęć, 

• w sposób dobry wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji, 

• dobrze pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, 

• nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, 

• prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące w miarę poprawnie pod względem  

merytorycznym i metodycznym, 
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• potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego 

fragmentu zajęć, ale często to przygotowanie wymaga dodatkowych uwag i zaleceń nauczyciela, 

• umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń, 

• nie zawsze stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, 

• dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły, ale aktywność ta 

wymaga dodatkowej interwencji wychowawczej prowadzącego zajęcia; 

 

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 3 kryteria): 

• zalicza większość testów i prób sprawnościowych ujętych w programie nauczania, 

• wykonuje określone próby sprawności fizycznej na ocenę dobrą, 

• poprawia lub uzupełnia próby sprawnościowe, w których nie uczestniczył z ważnych powodów 

osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych za wyraźną namową nauczyciela, 

• uzyskuje niewielki postęp w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego, 

• dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 

• oblicza wskaźnik BMI, 

• raczej nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku w danej 

próbie sprawności fizycznej; 

 

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 3 kryteria): 

• zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych prawidłowo z niewielkimi błędami 

technicznymi lub taktycznymi, 

• wykonuje ćwiczenia nie zawsze zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w 

konkurencjach indywidualnych lub zespołowych, 

• potrafi wykonywać ćwiczenia o przeciętnym stopniu trudności, 

• wykonuje zadania ruchowe efektownie, ale zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do bramki 

czy nie rzuca celnie do kosza, 

• nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry właściwej lub 

szkolnej, 

• stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na wyniki drużyn 

szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli; 

 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 1 kryterium): 

• pisze sprawdziany pisemne i testy na ocenę dobrą, 

• stosuje przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane w 

trakcie zajęć wychowania fizycznego, 

• posiada dobrą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

• wykazuje się dobrym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w kraju i za granicą. 

 

 

OCENA DOSTATECZNA 

 Śródroczną lub roczną klasyfikacyjną ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

 

a) postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 2 kryteria): 

• jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój sportowy, 

ale często mu się zdarza nie brać udziału w lekcjach z różnych powodów, 



30 

 

• nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, 

• charakteryzuje się przeciętnym poziomem kultury osobistej, 

• często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w 

klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły, 

• nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej 

kultury fizycznej, 

• nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych, 

• nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

• nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym; 

 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć ( spełnia co najmniej 2  kryteria): 

• w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy no co najmniej 80%- 84% zajęć, 

• w sposób dostateczny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji, 

• nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, 

• nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, 

• nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących poprawnie pod względem 

merytorycznym i metodycznym, 

• nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego 

fragmentu zajęć, 

• umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń, 

• często nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, 

• dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły, ale aktywność ta 

wymaga zawsze dodatkowej interwencji wychowawczej prowadzącego zajęcia; 

 

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 2 kryteria): 

• zalicza tylko niektóre testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania, 

• wykonuje określone próby sprawności fizycznej na ocenę dostateczną, 

• nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których nie uczestniczył z ważnych 

powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych, 

• nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 

• nie oblicza wskaźnika BMI, 

• nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku 

szkolnego, 

• nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku w danej 

próbie sprawności fizycznej; 

 

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 2 kryteria): 

•  zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych poprawnie z błędami technicznymi lub 

taktycznymi średniej klasy, 

• wykonuje ćwiczenia prawie zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w 

konkurencjach indywidualnych lub zespołowych, 

• potrafi wykonywać ćwiczenia o niskim stopniu trudności, 

• wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do bramki, 

nie rzuca celnie do kosza, 
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• nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry właściwej lub 

szkolnej, 

• stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na wyniki  drużyn 

szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli; 

 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 1 kryterium): 

• pisze sprawdziany pisemne i testy na ocenę dostateczną, 

• stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były 

nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego, 

• posiada dostateczną wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

• wykazuje się przeciętnym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w środowisku 

lokalnym i kraju. 

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

 Śródroczną lub roczną klasyfikacyjną ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

 

a) postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 1 kryterium): 

• bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji, zapomina stroju, 

• często nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, 

• charakteryzuje się niskim poziomem kultury osobistej, 

• bardzo często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z 

rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły, 

• nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej 

kultury fizycznej, 

• nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych, 

• nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

• nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym; 

 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć ( spełnia co najmniej 1  kryterium): 

• w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 70-79% zajęć, 

• w sposób nieudolny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji, 

• nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, 

• nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, 

• nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących poprawnie pod względem 

merytorycznym i metodycznym, 

• nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego 

fragmentu zajęć, 

• umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń, 

• bardzo często nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, a 

zachowanie ucznia na lekcji może zagrażać zdrowiu i życiu współćwiczących, 

• nie dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły; 

 

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 1 kryterium): 

• zalicza tylko pojedyncze testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania, 
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• nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których nie uczestniczył z ważnych 

powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych, 

• nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku 

szkolnego, 

• nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 

• nie oblicza wskaźnika BMI, 

• nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku w danej 

próbie sprawności fizycznej; 

 

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 1 kryterium): 

• zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z dużymi błędami technicznymi lub 

taktycznymi, 

• wykonuje ćwiczenia zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi  

w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych, 

• potrafi wykonywać ćwiczenia o bardzo niskim stopniu trudności, 

• wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do bramki 

czy nie rzuca celnie do kosza, 

• nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry właściwej lub 

szkolnej, 

• stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na wyniki drużyn 

szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli; 

 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 1 kryterium): 

• pisze sprawdziany pisemne i testy na ocenę dopuszczającą, 

• stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były 

nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego, 

• posiada niewielką wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

• wykazuje się niskim zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w środowisku 

lokalnym i kraju. 

 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

Śródroczną lub roczną klasyfikacyjną ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

 

a) postawy i kompetencji społecznych: 

• prawie zawsze jest nieprzygotowany do lekcji, zapomina stroju, 

• bardzo często nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub 

osobistych, 

• charakteryzuje się bardzo niskim poziomem kultury osobistej, 

• zachowuje się wulgarnie w stosunku do nauczyciela oraz innych pracowników szkoły, 

• nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej 

kultury fizycznej, 

• nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych, 

• nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

• nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym; 
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b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć: 

• w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy na poniżej 70% obowiązkowych zajęć, 

• w sposób bardzo nieudolny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji, 

• nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, 

• nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, 

• nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących poprawnie pod względem 

merytorycznym i metodycznym, 

• nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego 

fragmentu zajęć, 

• nigdy nie przygotowuje miejsca ćwiczeń, 

• nigdy nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, a zachowanie 

ucznia na lekcji zawsze zagraża zdrowiu, a nawet życiu współćwiczących, 

• nie dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły, a nawet często je 

niszczy i dewastuje; 

 

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego: 

• nie zalicza większości testów i prób sprawnościowych ujętych w programie nauczania, 

• nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których nie uczestniczył z ważnych 

powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych, 

• nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku 

szkolnego, 

• nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku  

w danej próbie sprawności fizycznej; 

 

d) aktywności fizycznej: 

• odmawia wykonania zadania ruchowego, 

• wykonuje ćwiczenia zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w 

konkurencjach indywidualnych lub zespołowych, 

• nie potrafi wykonywać ćwiczeń nawet o bardzo niskim stopniu trudności, 

• wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do bramki, 

nie rzuca celnie do kosza, 

• nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry właściwej lub 

szkolnej, 

• stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na wyniki drużyn 

szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli; 

 

e) wiadomości: 

• pisze sprawdziany pisemne i testy na ocenę niedostateczną, stosuje niektóre przepisy i zasady 

sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane w trakcie zajęć wychowania 

fizycznego,  

• posiada niedostateczną wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego,  

• wykazuje się niedostatecznym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych  

w środowisku lokalnym i kraju. 
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Metody sprawdzania osiągnięć ucznia: 

● sprawdziany umiejętności ruchowych 

● testy sprawności fizycznej 

● testy wiadomości 

● odpowiedzi ustne 

● obserwacja  

● samodzielna praca ucznia 

● samoocena  

 

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

wychowania fizycznego określa Statut Szkoły. 


