
Zasady oceniania:  

 

• ocena śródroczna/roczna z wychowania fizycznego będzie 
wypadkową ocen końcowych z poszczególnych obszarów oceniania 
zarówno z zajęć lekcyjnych, jak i z zajęć do wyboru;  
• przy ocenianiu ucznia z wychowania fizycznego na pierwszym miejscu 
brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w zajęcia;  
• bardzo ważnym kryterium oceny jest systematyczny udział ucznia 
na zajęciach;  
• ocenę semestralną i roczną z wychowania fizycznego wystawia 
nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne;  
• na początku każdego roku szkolnego przedstawiane są uczniom 
szczegółowe kryteria będące podstawą ocen;  
• oceny uwzględniają wysiłek ucznia oraz zdefiniowane w podstawie 
programowej umiejętności i wiadomości;  
• bardzo ważnym elementem przy wystawianiu uczniowi oceny z 
wychowania fizycznego jest regularne przynoszenie przez niego stroju 
sportowego;  
• ocena z wychowania fizycznego może być podniesiona stopień wyżej za 
znaczne osiągnięcia sportowe lub inne szczególne działania i zasługi; 

• uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej; 
• uczeń jest na bieżąco informowany o uzyskaniu danej oceny;  
• rodzice otrzymują informację o ocenach na bieżąco i na zebraniach 
rodzicielskich. 
 

 
 

Obszar 1. Postawa ucznia (zaangażowanie) 
 

Skala ocen  Szczegółowe kryteria oceny 
   

Ocenę celującą 
otrzymuje 
uczeń, który: 

1. Wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie 
 na lekcjach. 

2. Jest zawsze przygotowany do zajęć (posiada zawsze strój 
 sportowy). 
3. Wkłada bardzo dużo wysiłku w wykonywane 

 zadania. 
4. Powierzone zadania wykonuje sumiennie i starannie. 
5. Systematycznie uczęszcza na zajęcia (usprawiedliwia 

  nieobecności). 
   

 



 6.  Przestrzega zasady fair play na boisku i w życiu. 
Chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. 
Jest zaangażowany w działalność sportową szkoły. 
Chętnie pracuje na rzecz szkolnego wychowania 
fizycznego. 
Chętnie reprezentuje szkołę w rozgrywkach sportowych. 

 7.  

 8.  

 9.  

   

 10. 
    

Ocenę 
bardzo dobrą 
otrzymuje 
uczeń, który 

1.  Na zajęciach jest aktywny i zaangażowany. 
Jest przygotowany do zajęć (dopuszcza się trzykrotny 
brak stroju sportowego w semestrze). 
Starannie i sumiennie wykonuje powierzone zadania. 
Systematycznie uczęszcza na zajęcia – zdarzają się 
nieobecności nieusprawiedliwione. 
Przestrzega zasady fair play na boisku. 
Dość regularnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. 
Pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego. 

2.  

  

3.  
 4.  

   

 5.  

 6.  

 7.  
    

Ocenę dobrą 
otrzymuje 
uczeń, który: 

1.  Nie zawsze jest aktywny i zaangażowany na zajęciach. 
Z reguły jest przygotowany do zajęć (dopuszcza się 
pięciokrotny brak stroju sportowego w półroczu). 
Dość często jest nieobecny na zajęciach. 
Potrzebuje motywacji podczas wykonywania zadań 
ruchowych. 
W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy nieregularnie. 
Nie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego. 

2.  

  
 3.  

 4.  

   

 5.  

 6.  
    

Ocenę 
dostateczną 
otrzymuje 
uczeń, który: 

1.  Nie wykazuje szczególnej aktywności na zajęciach. 
Bywa bardzo często nieprzygotowany do zajęć. 
Często jest nieobecny na zajęciach. 
Powierzone zadania wykonuje niestarannie i niedbale. 
Nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych. 
Nie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego 
i nie szanuje sprzętu sportowego. 

2.  

3.  

4.  
 5.  

   

 6.  

   
   

Na zajęciach nie wykazuje żadnej aktywności. 
Regularnie jest nieprzygotowany do zajęć. 
Bardzo często opuszcza zajęcia. 
Powierzone zadania wykonuje bardzo niestarannie, 
okazując lekceważący stosunek do tego, co robi. 

Ocenę 
dopuszczającą 
otrzymuje 
uczeń, który: 

1.  
2.  

3.  

4.  
   
    

 

 

Wymagania obszaru 1 mają wpływ na ocenę śródroczną i roczną. 



Obszar 2. Umiejętności ruchowe  
 

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny  
 

Ocenę celującą 1. Technicznie bezbłędnie wykonuje, stosuje w grze: 
otrzymuje kozłowanie piłki w ruchu ze zmianą tempa i kierunku,  
uczeń, który:              podanie piłki oburącz i jednorącz w ruchu, rzut piłką 
 do kosza z biegu i po kozłowaniu (dwutakt), rzut 

i strzał piłki do bramki w ruchu, odbicie piłki oburącz 
sposobem górnym i dolnym, rozegranie „na trzy”, 
zagrywkę ze zmniejszonej odległości.  

2. Podczas minigier prezentuje wysoki poziom 
techniczny swoich umiejętności.  

3. W gronie swoich rówieśników potrafi wzorowo 
zorganizować i przeprowadzić wymagającą grę 
sportową lub rekreacyjną.  

4. Technicznie bezbłędnie wykonuje przewrót w 
przód z przysiadu.  

5. Technicznie bezbłędnie wykonuje przewrót w 
tył z przysiadu.  

6. Prawidłowo wykonuje ćwiczenia 
zwinnościowo--akrobatyczne: stanie na rękach, 
przerzut bokiem.  

7. Prawidłowo wykonuje układ ćwiczeń 
zwinnościowo--akrobatycznych z przyborem.  

8. Pokonuje dystans 600m lub 1000m w czasie 
lepszym niż w roku poprzednim.  

9. Prawidłowo technicznie wykonuje dowolny skok 
przez przyrząd (skrzynię, kozioł) z asekuracją.  

10. Prawidłowo wykonuje technikę startu niskiego.  
11. Technicznie bezbłędnie wykonuje skok w dal z 

rozbiegu oraz skoki przez przeszkody.  
12. Technicznie bezbłędnie wykonuje rzut małą 

piłką z rozbiegu.  
13. Przeprowadza opracowany przez siebie 

fragment rozgrzewki.  
 

Ocenę     1.  Z małymi błędami technicznymi wykonuje i stosuje 
    w grze: kozłowanie piłki w ruchu ze zmianą tempa 
    i kierunku, podanie piłki oburącz i jednorącz w ruchu, 
    rzut piłką do kosza z biegu i po kozłowaniu (dwutakt), 
    rzut i strzał piłki do bramki w ruchu, odbicie piłki 

bardzo dobrą 
Otrzymuje  

uczeń, który: 
 

   
 

 



oburącz sposobem górnym i dolnym, rozegranie „na trzy”, 
zagrywkę ze zmniejszonej odległości.  
2. Podczas minigier potrafi zaprezentować 

swoje umiejętności techniczne.  
3. W gronie rówieśników potrafi przeprowadzić 

wymagającą grę sportową lub rekreacyjną.  
4. Z niewielkimi błędami technicznymi wykonuje 

przewrót w przód z przysiadu.  
5. Z niewielkimi błędami technicznymi wykonuje 

przewrót w tył z przysiadu.  
6. W miarę prawidłowo wykonuje ćwiczenia 

zwinnościowo--akrobatyczne: stanie na rękach, stanie 
na głowie, przerzut bokiem.  

7. W miarę prawidłowo wykonuje układ ćwiczeń 
zwinnościowo-akrobatycznych z przyborem.  

8. Na miarę swoich możliwości pokonuje dystans 600 lub 
1000m.  

9. Z niewielkimi błędami technicznymi wykonuje dowolny 
skok przez przyrząd (skrzynię, kozioł) z asekuracją.  

10. Prawidłowo wykonuje technikę startu niskiego.  
11. Z niewielkimi błędami technicznymi wykonuje skok 

w dal z rozbiegu oraz skoki przez przeszkody.  
12. Technicznie prawidłowo wykonuje rzut małą 

piłką z rozbiegu.  
13. Przeprowadza fragment rozgrzewki.  

 

Ocenę dobrą 1. 
W miarę swoich możliwości wykonuje, stosuje w grze: 
kozłowanie piłki w ruchu ze zmianą tempa i kierunku, 
podanie piłki oburącz i jednorącz w ruchu, rzut piłką 
do kosza z biegu i po kozłowaniu (dwutakt), rzut i strzał 
piłki do bramki w ruchu, odbicie piłki oburącz sposobem 
górnym i dolnym, rozegranie „na trzy”, zagrywkę 
ze zmniejszonej odległości. 
Na miarę możliwości stosuje swoje umiejętności 
w minigrach. 
W gronie rówieśników potrafi przeprowadzić prostą grę 
sportową lub rekreacyjną. 
Stara się wykonać przewrót w przód z przysiadu. 
Stara się wykonać przewrót w tył z przysiadu. 
Podchodzi do wykonania ćwiczeń zwinnościowo- 
-akrobatycznych: stania na rękach, 
przerzutu bokiem. 

otrzymuje  

uczeń, który:  
  

  

  

  

 2. 
  

 3. 
  

 4. 
 5. 
 6. 
  

   
 

 



 7. Stara się wykonać układ ćwiczeń zwinnościowo- 
-akrobatycznych z przyborem. 
Na miarę swoich możliwości pokonuje dystans 600 lub 
1000m. 
Stara się wykonać dowolny skok przez przyrząd 
(skrzynię, kozioł) z asekuracją. 
W miarę prawidłowo wykonuje technikę startu niskiego. 
Z pewnymi błędami technicznymi wykonuje skok w dal 
z rozbiegu oraz skoki przez przeszkody. 
W miarę prawidłowo technicznie wykonuje rzut małą 
piłką z rozbiegu. 
Na miarę swoich możliwości przeprowadza fragment 
rozgrzewki. 

  

 8. 
  

 9. 
  

 10. 
 11. 
  

 12. 
  

 13. 
  
   

Ocenę 1. 
Nie stara się wykonać czy zastosować w grze: kozłowania 
piłki w ruchu ze zmianą tempa i kierunku, podania piłki 
oburącz i jednorącz w ruchu, rzutu piłką do kosza z biegu 
i po kozłowaniu (dwutakt), rzutu i strzału piłki do bramki 
w ruchu, odbicia piłki oburącz sposobem górnym 
i dolnym, rozegrania „na trzy”, zagrywki ze zmniejszonej 
odległości. 
Nie stosuje swoich umiejętności w minigrach. 
W gronie rówieśników nie potrafi przeprowadzić prostej 
gry sportowej lub rekreacyjnej. 
Nie stara się wykonać przewrotu w przód z przysiadu. 
Nie stara się wykonać przewrotu w tył z przysiadu. 
Nie podchodzi do wykonania ćwiczeń zwinnościowo- 
-akrobatycznych: stania na rękach, przerzutu 
bokiem. 
Nie podchodzi do wykonania układu ćwiczeń 
zwinnościowo-akrobatycznych z przyborem. 
Pokonuje dystans 600 lub 1000m w tempie marszu. 
Bez jakiegokolwiek zaangażowania wykonuje dowolny 
skok przez przyrząd (skrzynię, kozioł) z asekuracją. 
Technikę startu niskiego wykonuje z licznymi błędami. 
Z licznymi błędami wykonuje skok w dal z rozbiegu oraz 
skoki przez przeszkody. 
Z licznymi błędami technicznymi wykonuje rzut małą 
piłką z rozbiegu. 
Nie przeprowadza rozgrzewki. 

dostateczną  

otrzymuje  

uczeń, który:  
  

  

  

 2. 
 3. 
  

 4. 
 5. 
 6. 
  

  

 7. 
  

 8. 
 9. 
  

 10. 
 11. 
  

 12. 
  

 13. 
   

 
 
 
 
 
 

 



Ocenę 1. Nie podejmuje żadnych prób opanowania nowych 
dopuszczającą  umiejętności ruchowych. 
otrzymuje 2. W czasie gry umyślnie stosuje błędną technikę. 

uczeń, który: 3. Nie zależy mu na opanowaniu żadnych nowych 
  umiejętności. 
    
 
Na ocenę śródroczną składają się wymagania z minigier: piłka nożna i 
piłka koszykowa – chłopcy, piłka koszykowa i piłka ręczna – dziewczęta,  
z lekkiej atletyki: bieg na 600 lub 1000 metrów 
z gimnastyki: przewroty w przód i w tył 
oraz przeprowadzenie fragmentów rozgrzewki 
 
Na ocenę roczną składają się wymagania z minigier: piłka nożna i piłka 
siatkowa – chłopcy, piłka siatkowa – dziewczęta 
z lekkiej atletyki: start niski, skok w dal, rzut małą piłką, bieg na 600 lub 
1000 metrów 
z gimnastyki: stanie na rękach, przerzut bokiem, układ ćwiczeń, skok 
przez skrzynię. 
 

 

Obszar 3. Wiadomości z edukacji zdrowotnej i fizycznej 

 
Szczegółowe kryteria oceny 

Ocenę 
celującą 
otrzymuje 
uczeń, który 
wypełnia 
wymagania 
na ocenę 
bardzo dobrą 
a ponadto: 

1.    Wskazuje grupy mięśniowe odpowiedzialne 
        za prawidłową postawę ciała. 
2.    Wymienia podstawowe przepisy wybranych sportowych 
        i rekreacyjnych gier zespołowych. 
3.    Zna podstawowe zasady taktyki w obronie i ataku. 
4.    Wymienia zalecane dla jego wieku aktywności fizyczne. 
5.    Definiuje i opisuje zasady rozgrzewki. 
6.    Omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia 
       zdrowia lub życia. 
7.   Zna zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych 
       oraz zasady bezpiecznego przebywania nad wodą 
       i w górach. 
8.   Wyjaśnia pojęcie zdrowia. 
9.   Opisuje pozytywne mierniki zdrowia. 
10. Wymienia zasady i metody hartowania organizmu. 
11. Omawia sposoby ochrony przed nadmiernym 
       nasłonecznieniem i niską temperaturą. 
12. Omawia zasady aktywnego wypoczynku. 
 



Ocenę 
bardzo dobrą 
otrzymuje 
uczeń, który 
wypełnia 
wymagania na 
ocenę dobrą a 
ponadto: 

1. Wskazuje niektóre grupy mięśniowe odpowiedzialne 
 za prawidłową postawę ciała. 
2. Wymienia podstawowe przepisy wybranych sportowych 

 i rekreacyjnych gier zespołowych. 
3. Zna niektóre zasady taktyki w obronie i ataku. 
4. Opisuje własnymi słowami zasady rozgrzewki. 
5. Omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia 
 zdrowia lub życia. 

 6. Zna zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych 
  oraz zasady bezpiecznego przebywania nad wodą 
  i w górach. 
 7. Wyjaśnia własnymi słowami pojęcie zdrowia. 
 8. Wymienia zasady i metody hartowania organizmu. 
 9. Opisuje pozytywne mierniki zdrowia. 
 10. Omawia ogólnie sposoby ochrony przed nadmiernym 
  nasłonecznieniem i niską temperaturą. 
 11. Omawia w taki sposób, jak umie zasady aktywnego 
  wypoczynku. 
   

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który wypełnia 
wymagania na 
ocenę 
dostateczną a 
ponadto: 

1. Myli grupy mięśniowe odpowiedzialne za prawidłową 
 postawę ciała. 

2. Wymienia pojedyncze przepisy wybranych sportowych 
 i rekreacyjnych gier zespołowych. 
3. Nie zna podstawowych zasad taktyki w obronie i ataku. 
4. Opisuje własnymi słowami zasady rozgrzewki. 
5. Zna ogólne zasady bezpieczeństwa podczas zajęć 

  ruchowych oraz zasady bezpiecznego przebywania 
  nad wodą i w górach. 
 6. Wyjaśnia, jak potrafi, pojęcie zdrowia. 
 7. Wymienia zasady i metody hartowania organizmu. 
 8. Omawia ogólnie sposoby ochrony przed nadmiernym 
  nasłonecznieniem i niską temperaturą. 
 9. Omawia w taki sposób, jak umie zasady aktywnego 
  wypoczynku. 
   

Ocenę 
dostateczną 
otrzymuje 
uczeń, który 
wypełnia 
wymagania na 
ocenę 
dopuszczającą a 
ponadto: 

 
1.    Nie potrafi wskazać grup mięśniowych odpowiedzialnych 
       za prawidłową postawę ciała. 
2.    Wymienia pojedyncze przepisy gier sportowych. 
3.    Nie zna zasad taktyki w obronie i w ataku. 
4.    Nie potrafi opisać zasad rozgrzewki. 
5.    Omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia 
       zdrowia lub życia. 

   

 
 



 

6. Zna pojedyncze zasady bezpieczeństwa podczas zajęć 
 ruchowych oraz zasady bezpiecznego przebywania 
 nad wodą i w górach. 
7. Nie potrafi wyjaśnić pojęcia zdrowia. 

 8. Nie wymienia zasad i metod hartowania organizmu. 
 9. Nie potrafi wymienić sposobów ochrony przed 
  nadmiernym nasłonecznieniem i niską temperaturą. 

 

10
. Myli zasady aktywnego wypoczynku. 

   

Ocenę 1. Nie chce wymienić podstawowych grup mięśniowych 
dopuszczającą  odpowiedzialnych za postawę ciała. 
otrzymuje 2. Nie zna regulaminów obowiązujących w szkole. 

uczeń, który: 3. Nie udziela odpowiedzi na zadawane pytania. 
 4. Nie zależy mu na przyswojeniu nowych wiadomości. 
 5. Nie wymienia zasad bezpieczeństwa. 
 6. Nie chce udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące 
  zdrowia. 
   
    
 
 
Wymagania obszaru 3 mają wpływ na ocenę roczną. 

 

 
SCHEMAT OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 
 

Wysiłek wkładany przez ucznia (zaangażowanie, postawa) 
 

Systematyczny udział w zajęciach 
 

Aktywność na rzecz szkoły i kultury fizycznej 
 

Umiejętności ruchowe zawarte w podstawie programowej 
 

Wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej 
 

Zachowanie na zajęciach 
 
 

Wymagania na  ocenę wyższą  obejmują również wymagania na ocenę 
niższą. 
 

 
 
 
 



Narzędzia pomiaru i skala oceniania 
 

Narzędzia pomiaru  

1. Obserwacja ucznia na zajęciach wychowania fizycznego.  
2. Testy umiejętności ruchowych lub pojedyncze zadania ruchowe, 
sprawdzające postęp w opanowywaniu umiejętności ruchowych.  
3. Testy, rozmowy sprawdzające wiadomości ucznia. 
4. Próby sprawności i wydolności fizycznej (wyniki prób sprawno-
ściowych i wydolnościowych nie podlegają ocenie! Może jej 

natomiast podlegać wysiłek, jaki uczeń wkłada w czasie wykony-

wania ww. prób) 

 
 
Skala oceniania  

• ocena celująca (6),  
• ocena bardzo dobra (5),  
• ocena dobra (4),  
• ocena dostateczna (3),  
• ocena dopuszczająca (2), 
• ocena niedostateczna (1). 

Do poszczególnych stopni nauczyciel może dopisywać +/- (jeśli 
treści zostały nie w pełni opanowane/ lub zostały opanowane 
nieco ponad wymaganą ocenę). Jednak oceny końcowe śródroczne 
i roczne muszą być całościowe.  

 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na 
ocenę dopuszczającą. 

   

Ocen dopuszczających i niedostatecznych należy unikać, 
ponieważ zniechęcają do wychowania fizycznego. Należy ciągle 
motywować uczniów do systematycznej aktywności ruchowej oraz 
stworzyć im możliwości współdecydowania o programie i jego realizacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ocena uczniów z wychowania fizycznego z trudnościami edukacyjnymi. 

 

Występujące u uczniów specyficzne trudności i deficyty rozwojowe są 

podstawa do obniżenia wymagań edukacyjnych oraz dostosowanie poziomu 

wiedzy czy umiejętności sprowadzanych do możliwości indywidualnych 

ucznia – zgodnie z opinia Poradni Pedagogiczno Psychologicznej. Oceniając 

tych uczniów bierzemy pod uwagę: 

 

1. Postępy uczniów i ich psychofizyczne predyspozycje i możliwości (efekty 

pracy a nie popełniane błędy). 

2. Wysiłek włożony w usprawnianie sie i wywiązywanie sie z podejmowanych 

przez nich zadań. 

3. Sumienność i aktywność na lekcjach wychowania fizycznego. 

 

Można podwyższyć ocenę uczniowi, który z różnych powodów nie 

może w pełni realizować zadań wynikających z programu nauczania pod 

warunkiem, że: sumiennie i aktywnie uczestniczy na zajęciach wychowania 

fizycznego, jak i w zajęciach nadobowiązkowych, w miarę swoich możliwości 

podnosi swoja sprawność fizyczną – wykazuje stałe postępy w usprawnianiu. 

 



 


