
 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

I. Założenia ogólne : 

1.  Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania. 

2. Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony 

poziom wiadomości, umiejętności, aktywności, zaangażowania i kompetencji społecznych w 

procesie szkolnego wychowania fizycznego. 

3.Ocena semestralna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

4. Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej uwzględnia się przede wszystkim wysiłek 

ucznia, wynikający z realizacji programu nauczania oraz systematyczny i aktywny udział w 

lekcjach wychowania fizycznego. 

5. Ocena z wychowania fizycznego może być podniesiona za dodatkową aktywność ucznia, 

np. udział w zajęciach sportowych, zawodach sportowych, turniejach i rozgrywkach 

pozaszkolnych. 

6. Podniesienie oceny z wychowania fizycznego na koniec pierwszego  półrocza lub roku 

szkolnego może być tylko o jeden stopień. 

7. Ocenę za dodatkową aktywność ucznia nauczyciel  wystawia dwa razy w roku szkolnym – 

na koniec pierwszego i drugiego semestru. 

8. Na koniec każdego miesiąca, nauczyciel wystawia ocenę podsumowującą pracę na lekcji.  

9. Każdy uczeń powinien otrzymać minimalnie osiem ocen w semestrze. 

10. Obniżenie oceny z wychowania fizycznego na koniec pierwszego półrocza lub roku 

szkolnego następuje wskutek negatywnej postawy ucznia, np. częste braki stroju, 

niesystematyczne ćwiczenie, sporadyczne uczestniczenie w sprawdzianach kontrolno-

oceniających, brak właściwego zaangażowania w czasie poszczególnych lekcji, niski poziom 

kultury osobistej itp. 

11. Ocena może być obniżona o jeden stopień. 



12. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego decyzją administracyjną 

dyrektora szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza, a czas określony w tej opinii.( Rozporządzenie MEN z dnia 

10.06.2015 r.) 

13. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania na okres uniemożliwiający 

wystawienie oceny semestralnej lub klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego, zamiast oceny 

nauczyciel wpisuje ,,zwolniony”. 

14. Uczeń z częściowym zwolnieniem z zajęć wychowania fizycznego będzie miał określone 

odpowiednie wymagania edukacyjne, niezbędne do otrzymania oceny klasyfikacyjnej oraz 

indywidualnych potrzeb i ograniczonych możliwości -  zgodnie z zaleceniami i opinią 

wydaną przez lekarza. 

15. Oceny cząstkowe  za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji 

społecznych będą realizowane według następującej skali ocen : 

 

% poprawnych odpowiedzi ocena 

 

96% - 100% celujący 

85% - 95% bardzo dobry 

70% - 84% dobry 

50% - 69% dostateczny 

31% - 49% dopuszczający 

0% - 30% niedostateczny 

 

 

II. Wagi ocen. 

 

Dla obliczania średniej ważonej przyjęto następujące wagi ocen : 

* waga 3 

* waga 2 

* waga 1 

 

Przyjęto wagi ocen cząstkowych dla poszczególnych form sprawdzających wiedzę i 

umiejętności. 

 

 

 



 

Przyporządkowanie wag dla poszczególnych form :  

 

Rodzaj formy sprawdzającej Waga oceny 

cząstkowej 

Kolor oceny w systemie 

- zaangażowanie ucznia 

- przygotowanie do zajęć 

- udział w zawodach sportowych 

- udział w sportowych zajęciach 

pozaszkolnych , przy aktywnym udziale w 

lekcjach wychowania fizycznego i 

reprezentowaniu szkoły w zawodach 
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czerwony 

- opanowanie poszczególnych 

indywidualnych umiejętności sportowych 

- udział w sportowych zajęciach 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
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zielony 

- test sprawności fizycznej 

- gry i zabawy zespołowe 

- ćwiczenia ogólnorozwojowe - 

rozgrzewka 

 

 

1 

czarny 

fioletowy 

niebieski 

granatowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szczegółowe kryteria oceny semestralnej lub rocznej . 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który :  

1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz 

jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy). 

2.  Jest aktywny na lekcji. 

3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i 

po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni). 

4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o 

bezpieczeństwo własne i kolegów. 

5. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej 

sprawnym). 

6. Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą i 

celującą. 

7. Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który : 

1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz 

jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy). 

2. Jest aktywny na lekcji. 

3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i 

po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni). 

4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o 

bezpieczeństwo własne i kolegów. 

5. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej 

sprawnym). 

6. Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i bardzo 

dobrą. 

7. Uczeń robi systematycznie postępy. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który : 



1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz 

jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy). 

2. Jest aktywny na lekcji. 

3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i 

po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni). 

4. Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej sprawnym). 

5. Wykonuje elementy nauczane na ocenę co najmniej dostateczną i dobrą. 

6. Uczeń robi systematyczne postępy na miarę swoich możliwości. 

7. Mało angażuje się w życie sportowe szkoły i klasy. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który : 

1. Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego 

oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji (często nie posiada wymaganego stroju 

sportowego). 

2. Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną. 

3. Poprawnie wykonuje elementy nauczane na ocenę dobrą i dostateczną. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który : 

1. Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz 

często nie jest przygotowany do lekcji (nie posiada wymaganego stroju sportowego). 

2. Jest mało aktywny, niezdyscyplinowany, ma nieobecności nieusprawiedliwione oraz 

lekceważący stosunek do zajęć. 

3. Słabo wykonuje nauczane elementy (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). 

4. Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba 

o bezpieczeństwo własne oraz kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych 

przez nauczyciela. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który : 

1. Bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia z wychowania fizycznego oraz nie jest 

przygotowany do lekcji. 

2. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji. 

3. Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, 

nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych 

przez nauczyciela.  



 

 

Wymagania szczegółowe w klasie IV z wychowania fizycznego  

 

Kontrola i ocena następujących obszarów aktywności ucznia : 

1)  postawa ucznia i jego kompetencje społeczne, 

2) systematyczny udział i aktywność na lekcji, 

3) sprawność fizyczna (kontrola) : 

- siła mięsni brzucha 

- gibkość 

- 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 topy 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 mini gier zespołowych, 

- uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego 



- uczeń zna próby wybranej sprawności fizycznej, potrafi je samodzielnie przeprowadzić oraz 

zinterpretować wyniki. 

Wymagania szczegółowe w klasie V z wychowania fizycznego  

 

Kontrola i ocena następujących obszarów aktywności ucznia : 

1)  postawa ucznia i jego kompetencje społeczne, 

2) systematyczny udział i aktywność na lekcji, 

3) sprawność fizyczna (kontrola) : 

- siła mięsni brzucha 

- gibkość 

- pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – test Coopera. 

4) umiejętności ruchowe : 

* gimnastyka : 

- przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego 

- podpór łukiem leżąc tyłem ,,mostek”, 

* mini piłka nożna : 

- prowadzenie piłki prostym podbiciem prawą nogą lub lewą nogą, 

- uderzenie piłki prostym podbiciem na bramkę po kilku krokach rozbiegu 

* minikoszykówka : 

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

- rzut do kosza z dwutaktu 

* 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 

- uczeń potrafi wyjaśnić i scharakteryzować pojęcie zdrowia według WHO 



- uczeń zna Test Coopera, potrafi go samodzielnie przeprowadzić  oraz zinterpretować wynik.  

Wymagania szczegółowe w klasie VI z wychowania fizycznego  

 

Kontrola i ocena następujących obszarów aktywności ucznia : 

1)  postawa ucznia i jego kompetencje społeczne, 

2) systematyczny udział i aktywność na lekcji, 

3) sprawność fizyczna (kontrola) : 

- siła mięsni brzucha 

- gibkość 

- 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 

*  minikoszykówka : 

- podania piłki oburącz sprzed klatki piersiowej kozlem w biegu, 

- rzut do kosza z dwutaktu z biegu, 

* 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 donym w parach 

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

5) wiadomości : 

- uczeń zna podstawowe przepisy mini gier zespołowych, 

-  uczeń wymienia podstawowe zasady korzystania ze sprzętu sportowego, 



- uczeń zna zasady i metody hartowania organizmu, 

Wymagania szczegółowe w klasie VII z wychowania fizycznego  

 

Kontrola i ocena następujących obszarów aktywności ucznia : 

1)  postawa ucznia i jego kompetencje społeczne, 

2) systematyczny udział i aktywność na lekcji, 

3) sprawność fizyczna (kontrola) : 

- siła mięsni brzucha 

- gibkość 

- skok w dal z miejsca 

- bieg ze startu wysokiego na 50 m 

-bieg wahadłowy na dystansie 4 razy 10 m z przenoszeniem klocków, 

- pomiar siły względnej ( dziewczęta : zwis na ugiętych rękach, chłopcy : podciąganie w 

zwisie na drążku) 

- biegi przedłużone ( dziewczęta : na 800 m, chłopcy : na 1000 m) 

- 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 : 

- 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 (strefa) 

* 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 

-uczeń oblicza wskaźnik BMI i interpretuje własny wynik 

- uczeń wymienia pozytywne mierniki zdrowia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wymagania szczegółowe w klasie VIII z wychowania fizycznego  

 

Kontrola i ocena następujących obszarów aktywności ucznia : 

1)  postawa ucznia i jego kompetencje społeczne, 

2) systematyczny udział i aktywność na lekcji, 

3) sprawność fizyczna (kontrola) : 

- siła mięsni brzucha 

- gibkość 

- skok w dal z miejsca 

- bieg ze startu wysokiego na 50 m 

-bieg wahadłowy na dystansie 4 razy 10 m z przenoszeniem klocków, 

- pomiar siły względnej ( dziewczęta : zwis na ugiętych rękach, chłopcy : podciąganie w 

zwisie na drążku) 

- biegi przedłużone ( dziewczęta : na 800 m, chłopcy : na 1000 m) 

- pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – test Coopera. 

4) umiejętności ruchowe : 

* gimnastyka : 

- przerzut bokiem, 

- ,,piramida: dwójkowa, 

* piłka nożna : 

- 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 , 

5) wiadomości : 

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

odchudzania się , stosowanie sterydów i innych substancji wspomagających negatywnie 

proces treningowy 

- zna współczesne aplikacje internetowe i urządzenia elektroniczne do oceny własnej 

aktywności fizycznej, 

- wymienia korzyści dla zdrowia wynikające z systematycznej aktywności fizycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


