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Nauczyciel prowadzący: mgr Piotr Kinka 

 

1.DEKALOG ZASAD KONTROLI I OCENY Z WF.: 

1. U jest podmiotem wszelkich działań nauczyciela. 

2.Stosuj czytelne obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny U. 

3. Aby coś sprawdzić i ocenić, najpierw należy tego nauczyć. 

4.Oceniając umiejętności, psychomotoryczność i wiadomości miej na uwadze stan bieżący ( 

poziom), a przede wszystkim postęp U. 

5.Sprawdzając poziom sprawności fizycznej, umiejętności i wiadomości, uwzględniaj różny stan 

rozwoju psychomotorycznego U. Poświęć więcej uwagi uczniom mniej zdolnym ruchowo i zachęcaj ich do 

aktywności. Zaszczep im bakcyla zdrowego stylu życia!!! 

6.Ocena pomiarów komponentów sprawności fizycznej uczniów nie może decydować o ocenie 

końcowej z wf.. 

7.Każdy U zasługuje na ocenę  co najmniej dobrą z w i każdy może otrzymać ocenę celującą. 

8.Nie używaj ocen do karania U na przykład za złe zachowanie, brak zaangażowania czy motywacji, 

niechęć do startowania w zawodach itp.. 

9.Staraj się unikać ocen niedostatecznych i dopuszczających z wf. Wyższa ocena motywuje 

zaniżona powoduje negatywna motywację. 

10. Naucz ucznia samooceny i samokontroli własnych umiejętności, sprawności, wiedzy, rozwoju 

psychofizycznego, zachowań postaw, które są bardziej celowe i efektywne w procesie kształcenia i 

wychowania. 

 

 

 

 

 

 

 



Przedmiotowy system oceniania napisany na podstawie autorskiego programu 

wychowania fizycznego Krzysztofa Warchoła i dostosowany do potrzeb uczniów w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu. 

 

Kontrola i ocena umożliwia nam stwierdzenie aktualnego stanu umiejętności, wiedzy 

oraz stopnia opanowania nauczonego nawyku przez uczniów. Pozwala uczniom na 

samoocenę i porównanie swoich umiejętności czy wiadomości w grupie rówieśników. 

1.DEKALOG ZASAD KONTROLI I OCENY Z WF.: 

1. U jest podmiotem wszelkich działań nauczyciela. 

2.Stosuj czytelne obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny U. 

3. Aby coś sprawdzić i ocenić, najpierw należy tego nauczyć. 

4.Oceniając umiejętności, psychomotoryczność i wiadomości miej na uwadze stan bieżący ( 

poziom), a przede wszystkim postęp U. 

5.Sprawdzając poziom sprawności fizycznej, umiejętności i wiadomości. Uwzględniaj różny stan 

rozwoju psychomotorycznego U. 

6.Ocena pomiarów komponentów sprawności fizycznej uczniów nie może decydować o ocenie 

końcowej z wf.. 

7.Każdy U zasługuje na ocenę, co najmniej dobrą z w i każdy może otrzymać ocenę celującą. 

8.Nie używaj ocen do karania U na przykład za złe zachowanie, brak zaangażowania czy motywacji, 

niechęć do startowania w zawodach itp.. 

9.Staraj się unikać ocen niedostatecznych i dopuszczających z wf. Wyższa ocena motywuje 

zaniżona powoduje negatywna motywację. 

10. Naucz ucznia samooceny i samokontroli własnych umiejętności, sprawności, wiedzy, rozwoju 

psychofizycznego, zachowań postaw, które są bardziej celowe i efektywne w procesie kształcenia i 

wychowania. 

 

 

 

II. Przedmiot kontroli i oceny, ( co oceniać???) 

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 

szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późna. Zm.3)) wprowadza się następujące zmiany ( jeden z 

podpunktów): 



"§ 7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 

artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

Zatem nie poziom sprawności fizycznej czy stopień opanowania poszczególnych umiejętności ruchowych 

maja decydować o ocenie z wychowania fizycznego, a aktywność i zaangażowanie, jakie uczeń wkłada w 

pokonywania prób sprawnościowych oraz wkładany wysiłek w opanowanie poszczególnych umiejętności 

ruchowych. 

Jednak trzeba zaznaczyć, że zarówno w rozwoju w rozwoju sprawności fizycznej, jak też w opanowaniu 

poszczególnych umiejętności ruchowych powinien być obserwowany postęp. Jest to rzecz bardzo ważna. 

Nie chodzi przecież oto, aby szkolne wychowanie fizyczne” produkowało” sportowców ( piłkarzy, 

lekkoatletów czy tenisistów), ale oto, aby uświadomiło ucznia, dlaczego powinien aktywnie uczestniczyć w szeroko 

pojętej kulturze fizycznej. Chodzi tu przede wszystkim o aspekt zdrowotny, o wybieranie nawyków ruchowych 

zdrowego stylu życia. I temu aspektowi winno służyć podporządkowanie ocenie. Oceniamy nie za wynik, ale za 

aktywne, twórcze, i świadome uczestnictwo na zajęciach wychowania fizycznego. 

III. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1.Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralna częścią wewnątrzszkolnego sytemu oceniania. 

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

aktywności, sprawności fizycznej, umiejętności i wiadomości. 

3.Minimalna liczba ocen cząstkowych z wychowania fizycznego w klasach III-VI w ciągu jednego semestru 

wynosi cztery. W klasie III ocena roczna będzie podsumowana na świadectwie oceną opisową, w dzienniku 

elektronicznym natomiast podobnie jak w klasach IV-VI. 

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

5.Przy ustalaniu ocen cząstkowych bierze się pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia 

wynikający z programu nauczania oraz dostawowych zajęć rekreacyjno-ruchowych lub sportowych prowadzonych 

na terenie szkoły lub poza szkołą. 

6.Ocena z wychowania fizycznego może być podniesiona o jeden stopień za dodatkową aktywność ucznia 

np.: udział w zajęciach rekreacyjno- sportowych, które maja pomóc w przygotowaniu kadry szkoły do zwodów z 

kalendarza imprez, udział w zawodach i konkursach ( literackich i plastycznych) o tematyce sportowej, wyjazdach na 

basen w ośrodku wczasowym „Sandra”. 

7.  Ważną ocenę: za aktywność na lekcji i stosunek do przedmiotu, n-el wystawia dwa razy w roku pod 

koniec pierwszego i drugiego semestru. 

 

 

 

 

8.N-el może zastosować ocenę w postaci minusa (lub oceny niedostatecznej )¹, za następujące negatywne 

postawy ucznia: 

a) brak stroju ( obowiązuje bawełniana koszulka, krótkie spodenki lub spodnie dresowe, skarpetki zmienne 

na lekcje, obuwie zmienne w zależności czy zajęcia będą odbywały się na hali czy w terenie- n-el powiadamia 

wcześniej uczniów o przygotowaniu odpowiedniego stroju) 



b) częsty brak zaangażowania na lekcji. 

•c) niewłaściwa postawa w stosunku do nauczyciela i rówieśników ( na lekcji, na przerwie, na zwodach). 

•d) niewłaściwe korzystanie z ze sprzętu sportowego oraz niesportowe zachowanie. 

(na lekcji, na przerwach w hali sportowej lub na boisku szkolnym, na zawodach.) 

(• nie mylić z oceną za zachowanie ucznia tylko za postawę.) 

(¹ w sytuacjach , w których uczeń przekracza wszelkie granice z powyższych podpunktów.) 

 Pięć minusów oznacza cząstkową ocenę niedostateczną, kolejne przewinienie z powyższych 

podpunktów będzie ocenione oceną niedostateczną. 

9.Każde pozytywne działanie ucznia na lekcji, na przewie się, na zwodach będzie nagrodzone oceną celującą 

bądź plusem.  

10. W semestrze są przewidziane minimum dwa sprawdziany praktyczne i jeden z wiedzy teoretycznej. 

Ogólna ocena za sprawność fizyczną, będzie wyrażona jednym stopniem na podstawie średniej arytmetycznej, 

wyliczonej na podstawie średniej liczby ocen cząstkowych, uzyskanych w kolejnych próbach sprawnościowych. 

11. Ocenę ze sprawdzianu umiejętności można poprawić w ciągu semestru, ( przy czym w dzienniku będą 

widniały wie oceny). 

12. Jeżeli uczeń z powodu niedyspozycji zdrowotnej nie mógł przystąpić do sprawdzianu, ma obowiązek 

przystąpić do zaliczenia w najbliższym czasie i jest zobowiązany wnioskować do nauczyciela o wyznaczenie terminu 

zaliczenia. Jeżeli uczeń będzie zwlekał z podejściem do zaliczenia wówczas otrzyma ocenę niedostateczną. 

13. Każdy uczeń ma obowiązek dwa rzazy w roku wziąć udział w testach sprawnościowych. 

14. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego decyzja administracyjną dyrektora szkoły na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanych przez lekarza na czas 

określony w tej opinii( Rozporządzenie MEN z dnia 2808.2010). 

15. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na podstawie zaświadczenia ( lekarz, rodzic) nie są zwolnieni z obowiązku 

obecności na lekcji i uczestniczenia w niej. 

16.Dziewczęta w czasie niedyspozycji, zwalniane są z wykonywania intensywnego wysiłku i mają obowiązek 

aktywnie uczestniczyć w zajęciach. 

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

oceny semestralnej lub klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego, zamiast oceny nauczyciel wychowania fizycznego 

wpisuje „zwolniony” albo „zwolniona” ( Rozporządzenie MEN z dnia 2808.2010). 

 

 

 

18.Uczeń, który opuścił z własnej winy lub nie ćwiczył 51% lub więcej obowiązkowych zajęć z wychowania 

fizycznego otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec semestru lub roku szkolnego. 

19. Rada pedagogiczna szkoły, w której uczeń opuścił z własnej winy lub nie ćwiczył 51% lub więcej 

obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego, może ustalić dla ucznia egzamin klasyfikacyjny, po pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku o przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego przez rodzica ucznia. 



20. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje rozkład materiału, który obowiązuje dla ucznia danej klasy. 

IV. Wymagania szczegółowe są zawarte w rocznym planie pracy dydaktyczno-wychowawczej z 

wychowania fizycznego dla poszczególnych klas w programie, który jest do wglądu w bibliotece szkolnej lub u 

nauczyciela prowadzącego. 

 

V. Kryteria oceniania z wychowania fizycznego na ocenę 

semestralna lub roczną: 

1. OCENA CELUJĄCA 

  Ocenę celującą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w 

zakresie: 

a) Postawy ( 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 i rodzinnych lub osobistych, 

- charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej, 

- używa właściwych sformułowań ko kontaktach interpersonalnych, 

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

-bardzo chętnie współpracuje z nauczycielem prowadzącym na rzecz kultury fizycznej w szkole 

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

zawodach ogólnopolskich, 

- uprawia dyscypliny lub konkurencje sportowe w innych klubach lub sekcjach sportowych, 

- podejmuje dowolne formy aktywności fizycznej w czasie wolnym, 

b) Aktywności w trakcje zajęć ( spełnia, co najmniej 5 kryteriów): 

- w sposób ponad bardzo dobry wykonuje wszystkie ćwiczenia w czasie lekcji, 

- wzorowo pełni funkcje lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, 

- pokazuje 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 ( spełnia, co najmniej 5 kryteriów): 

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

- wykonuje określone próby sprawności fizycznej na ocenę celującą lub uzyskuje najlepsze wyniki w 

klasie lub szkole, 

- poprawia rekordy szkoły w sprawdzianach lekkoatletycznych lub osiąga zbliżony wynik do 

aktualnego rekordu, 



- 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, 

- podejmuje indywidualny program treningowy w celu poprawy wyniku w danej próbie sprawności 

fizycznej, 

 

d) Umiejętności ruchowych ( 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.: rzuca do kosza, trafia do 

bramki, 

- stosuje opanowanie umiejętności 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): 

- zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę bardzo dobrą lub celującą 

- stosuje wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane 

w trakcie zajęć wychowania fizycznego, 

- posiada rozległa wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

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

 

 

2. OCENA BARDZO DOBRA 

Ocenę bardzo dobrą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który 

w zakresie:  

a) Postawy ( spełnia, co najmniej 4 kryteria): 

- jest przygotowany do zajęć z wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój sportowy, ale 

sporadycznie nie bierze udziału w lekcjach z różnych powodów, 

- nie ćwiczy na lekcjach tylko z 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, 

 

 

 

 

- współpracuje z nauczycielem prowadzącym na propagowaniu kultury fizycznej w szkole, 

- reprezentuje szkołę na zawodach na poziomie miejskim lub gminnym, 

-niesystematycznie bierze udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, 

- niekiedy podejmuje indywidualne formy aktywności fizycznej w czasie wolnym, 

B) aktywności w trakcie zajęć ( spełnia, co najmniej 4 kryteria): 

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



   - bardzo dobrze pełni funkcję roli 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 fragmentu lekcji, 

- umie za pomocą nauczyciele lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń, 

- stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego,  

- stara się dbać o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych, 

c) sprawności fizycznej ( spełnia, co najmniej 4 kryteria): 

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

- wykonuje określone próby sprawności fizycznej na ocenę bardzo dobra, 

- poprawia własne rekordy w sprawdzianach lekkoatletycznych, 

- poprawia lub uzupełnia próby sprawnościowe, w których nie mógł uczestniczyć z ważnych powodów 

osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych za namową nauczyciela, 

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

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

sprawności fizycznej, 

d) umiejętności ruchowych( spełnia, co najmniej 4 kryteria):        

- zalicza wszystkie sprawdziany z umiejętności ruchowych z niewielkimi błędami technicznymi lub 

taktycznymi, 

- ćwiczenia wykonuje zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w konkurencjach 

indywidualnych lub zespołowych, 

- potrafi wykonać ćwiczenie o dużym stopniu trudności, 

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

czy nie zawsze trafia 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): 

- zalicza sprawdziany pisemne lub testy na ocenę bardzo dobra lub dobrą, 

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

nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego, 

- posiada bardzo dobra wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

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

granicą, 

 

 

 

 

3. OCENA DOBRA 

 Ocenę dobrą na pierwszy semestr lub na koniec roku otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

a)  postawy (spełnia, co najmniej trzy 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 i innych pracowników szkoły, 

- sporadycznie współpracuje z nauczycielem wf w celu propagowania kultury fizycznej w szkole, 

-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) aktywności w trakcie zajęć (spełnia, co najmniej 3 kryteria):            

- w sposób dobry wykonuje większość ćwiczeń podczas zajęć, 

- dobrze pełni funkcje lidera grupy ćwiczebnej, 

- nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, 

- prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące w miarę poprawnie pod względem merytorycznym i 

metodycznym, 

- potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego fragmentu 

zajęć, ale często to przygotowanie wymaga dodatkowych uwag i poleceń nauczyciela, 

- umie z pomocą nauczyciele lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń, 

-nie zawsze stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć, 

- dba o stan techniczny urządzeń przyborów i obiektów sportowych, ale aktywność ta wymaga 

dodatkowej interwencji wychowawczej prowadzącego zajęcia, 

c) sprawności fizycznej (spełnia, co najmniej 3 kryteria): 

- zalicza większość testów i prób sprawnościowych ujętych w programie nauczania 

- wykonuje określone próby na ocenę dobrą, 

- nie poprawia własnych rekordów w sprawdzianach lekkoatletycznych, 

- 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, 

-raczej nie podejmuje określonego treningowego w celu poprawienia wyniku w danej próbie 

sprawności fizycznej, 

d) umiejętności ruchowych (spełnia, co najmniej 3 kryteria): 

- zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z niewielkimi błędami technicznymi lub 

taktycznymi, 

- wykonuje ćwiczenia nie zawsze zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w konkurencjach 

indywidualnych lub zespołowych, 

- potrafi wykonać ćwiczenia o przeciętnym stopniu trudności, 

-wykonuje zadania ruchowe efektownie, ale zawsze mało efektywnie np. nie zawsze trafia do kosza 

czy celnie do bramki, 

 

 

 

- nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry właściwej lub szkolnej, 

- stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na wyniki drużyn w zawodach 

i rozgrywkach różnych szczebli, 

e) wiadomości (spełnia, co najmniej 1 kryterium): 

-zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dobrą, 



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

zajęć wf., 

- posiada dobrą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

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

 

4. OCENA DOSTATECZNA 

 Ocenę dostateczną na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który 

w zakresie: 

a) postawy (spełnia, co najmniej dwa kryteria): 

         -jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego min. Posiada odpowiedni strój sportowy, ale 

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

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

- charakteryzuje się przeciętnym poziomem kultury osobistej, 

- często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach w kontaktach interpersonalnych z  

Rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela lub innych pracowników szkoły, 

-nie współpracuje z nauczycielem wf w celu rozpowszechniania kultury fizycznej w szkole, 

-nie bierze udziału w klasowych i szkolnych rozgrywkach sportowych, 

-nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

-nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym, 

b) aktywności w trakcie zajęć ( spełnia, co najmniej 2 kryteria): 

- w sposób dostateczny wykonuje większość ćwiczeń w trakcie lekcji, 

- nie pełni funkcji lidera grupy lub kapitana drużyny, 

-nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, 

- nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących poprawnie zgodnie merytorycznie i 

metodycznie, 

- nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować 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, ale aktywność ta wymaga często 

dodatkowej interwencji prowadzącego zajęcia, 

c) sprawności fizycznej (spełnia, co najmniej 2 kryteria): 

- zalicza niektóre próby sprawnościowe i testy ujęte w programie nauczania, 

- wykonuje określone próby sprawności na ocenę dostateczną, 

- nie poprawia własnych rekordów w sprawdzianach lekkoatletycznych, 

- 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, 

d) umiejętności ruchowych ( spełnia, co najmniej 2 kryteria):  



- zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z dużymi błędami technicznymi lub 

taktycznymi, 

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

konkurencjach indywidualnych lub zespołowych, 

- potrafi wykonać ćwiczenia o niskim stopniu trudności, 

- wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie np., nie trafia celnie do 

kosza, 

- nie potrafi wykorzystać poznanych umiejętności ruchowych ( technicznych) podczas gry właściwej 

lub szkolnej, 

- stopień opanowania umiejętności ruchowych nie wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach ( 

rozgrywkach różnych szczebli) 

e) wiadomości (spełnia, co najmniej 1 kryterium): 

-zalicza sprawdziany 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 nt. bieżących wydarzeń sportowych w środowisku lokalnym 

kraju, 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

 Ocenę dopuszczającą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w 

zakresie: 

a) postawy ( spełnia, co najmniej 1 kryterium): 

- bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji, zapomina stroju, 

- bardzo często nie ćwiczy na lekcji 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 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 w czasie wolnym, 

b) aktywności w trakcie zajęć ( spełnia, co najmniej jedno kryterium): 

- 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 przeprowadzać 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 przy pomocy współćwiczącego przygotować miejsce ćwiczeń, 



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

ucznia może na lekcji może zagrażać zdrowiu i życiu współćwiczących 

- nie dba o stan technicznych urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły, 

c) sprawności fizycznej ( spełnia, co najmniej 1 kryterium): 

- zalicza tylko pojedyncze testy próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania, 

- wykonuje określone próby sprawności fizycznej na ocenę dopuszczającą, 

- nie; poprawia własnych rekordów w sprawdzianach lekkoatletycznych, 

- 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) umiejętności ruchowych ( spełnia, co najmniej 1 kryterium): 

- sprawdziany umiejętności ruchowych, które zalicza ( nie do każdego przystępuje) zalicza z rażącymi 

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): 

- zalicza sprawdziany pisemne lub testy na ocenę dopuszczającą, 

- stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych lub zespołowych, które były nauczane w 

trakcie zajęć wychowania fizycznego, 

- posiada niewielka wiedze na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

- wykazuje się niskim zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych środowisku lokalnym i 

kraju, 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

  Ocenę niedostateczną na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego, otrzymuje uczeń, który w 

zakresie: 

a) postawy: 

- prawie zawsze jest nieprzygotowany do lekcji, zapomina stroju, 

- bardzo często nie ćwiczy na lekcji z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, 

- charakteryzuje się bardzo niskim poziomem kultury osobistej, 

- zachowuje się wulgarnie do nauczyciela i innych pracowników szkoły, 

- nie współpracuje z nauczycielami w celu rozpowszechniania kultury fizycznej w szkole i poza nią, 

 

 

 

 

- nie bierze udziału w klasowych i szkolnych rozgrywkach lub zawodach sportowych, 

- nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

- nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym, 



b) aktywności w trakcie zajęć: 

- w sposób bardzo nieudolny wykonuje większość ćwiczeń podczas zajęć, 

- 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 wychowania fizycznego, a zachowanie ucznia na 

lekcji zawsze zagraża zdrowiu a nawet życiu współćwiczących, 

- nie dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych, a nawet często je niszczy i 

dewastuje, 

c) sprawności fizycznej: 

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

- wykonuje określone próby sprawności fizycznej na ocenę dopuszczającą, 

- nie poprawia własnych rekordów w sprawdzianach lekkoatletycznych, 

- 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 całego roku 

szkolnego, 

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

próbie sprawności fizycznej, 

d) umiejętności ruchowych: 

- zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności  ruchowych z bardzo rażącymi błędami technicznymi lub 

taktycznymi, 

- 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 ( spełnia, co najmniej 1 kryterium); 

- zalicza 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, 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


