
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  
DLA KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

oraz 

  

SPOSOBY SPRAWDZANIA 
OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
 
 

 

I. Kryteria oceniania zostały oparte na 
określeniu komponentów składających 
się na ocenę 

 

semestralną i końcoworoczną. 
 

 

Stopień opanowania wymagań podstawowych i ponadpodstawowych  

w zakresie:  
· sprawności motorycznej, poziomu umiejętności ruchowych 

i poziomu wiadomości na lekcji wychowania fizycznego,  
· Uczestnictwa w zajęciach . Frekwencja,  
· Przygotowania do zajęć ( strój sportowy), 
· Postawa ucznia i stosunek do wychowania fizycznego,  
· Społecznego zaangażowania w krzewieniu kultury fizycznej,  
· Udziału w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych. 

 

Kryteria i narzędzia sprawdzania umiejętności ruchowych 
 

·  Celująca 
 

Uczeń wykonał bezbłędnie ćwiczenie w szybkim tempie, które objęte są 
programem nauczania w danej klasie 

·  Bardzo dobra  

Uczeń wykonał ćwiczenie bezbłędnie w dobrym tempie.  

·  Dobra 
 

Uczeń wykonał ćwiczenie z małymi błędami w dobrym tempie - błędy 
jednak w wyraźny sposób nie wpłynęły na poprawność demonstrowanej 
ewolucji ruchowej lub wykonał ćwiczenie poprawnie, lecz w 
nienaturalnym tempie.  

·  Dostateczna 
 



Uczeń wykonał ćwiczenie z wyraźnymi błędami w dobrym tempie - 
błędy zakłóciły poprawność demonstrowanej ewolucji ruchowej lub 
wykonał ćwiczenie z małymi błędami, lecz w nienaturalnym tempie.  

·  Dopuszczająca 
 

Uczeń wykonał ćwiczenie w sposób niedbały, z dużymi 
błędami w nienaturalnym tempie.  

·  Niedostateczna 
 

Uczeń bez podania przyczyny odmówił wykonania ćwiczenia lub w dniu 
sprawdzianu nie jest właściwie przygotowany (bez uzasadnienia) do zajęć. 
 

2. Przygotowanie do zajęć 
 

Przez przygotowanie do zajęć lekcji wychowania fizycznego rozumie się 
posiadanie przez ucznia czystego, odpowiedniego stroju sportowego. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na higienę i właściwe przeznaczenie 
stroju (tylko do ćwiczeń fizycznych) – koszulka TShirt, spodenki krótkie 
lub długie, skarpetki, obuwie sportowe zmienne. Za każdy przypadek 
braku stroju, bądź braku odpowiedniego obuwia lub niewłaściwej higieny 
stroju, nauczyciel stawia jedną kropkę. Trzy nieprzygotowania dopuszcza 
się  w jednym semestrze. Każde kolejne nieprzygotowanie to ocena 
niedostateczna.  
 

3. Postawa ucznia i stosunek do wychowania fizycznego 
 

Rozumiemy przez to:  

· aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji,  
· inwencję twórczą  
· postawę społeczną ucznia (stosunek do kolegów i koleżanek),  
· kulturę osobistą,  
· systematyczne usprawnianie (dążenie do poprawy swojej 

sprawności), 
 

· stosunek do zajęć sportowych (zaangażowanie w 
wykonywanie ćwiczeń i zadań zbliżone do maksymalnych 
swoich możliwości)  

· dyscyplina podczas zajęć  
· przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji  
· przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów sportowych  
· postawa "Fair play" podczas lekcji  
· współpraca z grupą 

 



5. Udział w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach 
sportowych 
· reprezentowanie szkoły w zawodach, 
· udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach SKS, udział 

szkolnych rozgrywkach,  
· uprawianie sportu wyczynowo (uzyskiwanie znaczących osiągnięć). 

 

W w/w formach powinni brać udział wszyscy uczniowie, którzy 
spełniają określone warunki postawione przez nauczyciela wychowania 
fizycznego (takie, jak: poziom sprawności fizycznej, postawa społeczna). 
 
 

Uczeń, który uprawia dowolną dyscyplinę sportu w klubie sportowym 
bądź reprezentuje szkołę w zawodach sportowych może otrzymać ocenę 
semestralną lub końcową wyższą o jeden stopień. Finaliści Uczeń 
trenujący zobowiązany jest dostarczyć nauczycielowi zaświadczenie 
 

z Klubu o swoich sukcesach. Uczeń, który uprawia dowolną 
dyscyplinę sportu w sposób rekreacyjny, może otrzymać 
podwyższenie oceny semestralnej lub końcoworocznej  
 

Priorytety oceniania 
 

· Postęp sprawności motorycznej;  
· Poziom umiejętności;  
· Wiadomości; 

 
· Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych, przygotowanie do 

zajęć, postawa ucznia i stosunek do w – f ;  
· Społeczne zaangażowanie w krzewienie kultury fizycznej;  
· Udział w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych. 

 
 
 
 

 

Piłka koszykowa 
 
 
 
 

Klasa IV 
 

1.Kozłowanie RP i RL w ruchu 
 

·  Ocena celująca (6): 
 

Uczeń stosuje kozłowanie zgodnie z zasadami techniki prawą i lewą ręką w 
biegu.  



·  Ocena bardzo dobra (5): 
 

Uczeń stosuje kozłowanie zgodnie z zasadami techniki dowolną 
ręką w biegu.  

·  Ocena dobra (4): 
 

Uczeń stosuje kozłowanie zgodnie z zasadami techniki prawą i lewą ręką w 
marszu.  

·  Ocena dostateczna (3): 
 

Uczeń stosuje kozłowanie zgodnie z zasadami techniki dowolną 
ręką w marszu.  

·  Ocena dopuszczająca (2): 
 

Uczeń stosuje kozłowanie zgodnie z zasadami techniki dowolną 
ręką w miejscu.  

·  Ocena niedostateczna (1):  

Uczeń odmawia udziału przystąpienia do sprawdzianu. 



2.Podania i chwyty 
 

·  Ocena celująca (6): 
 

Uczeń w dwójkach podaje celnie i chwyta, stosując pracę rąk i nóg w ruchu. 
· Ocena bardzo dobra (5): 

 

Uczeń w dwójkach stosuje podania i chwyty w 
ruchu. · Ocena dobra (4): 

 

Uczeń podejmuje próby celnego podawania i skutecznego chwytu. 
· Ocena dostateczna (3): 

 

Uczeń podejmuje próby podań i chwytów. 
· Ocena dopuszczająca (2): 

 

Uczeń stara się prawidłowo podać piłkę do 
współćwiczącego. · Ocena niedostateczna (1): 

Uczeń odmawia udziału przystąpienia do sprawdzianu. 
 
 

 

Klasa V 

 

1.Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku 
 

·  Ocena celująca (6): 
 

Poprawna technika wykonywania kozłowania prawą i lewą ręką ze 
zmianą tempa i kierunku ruchu.  

·  Ocena bardzo dobra (5): 
 

Poprawna technika wykonywania kozłowania dowolną ręką ze zmianą 
tempa i kierunku w ruchu.  

·  Ocena dobra (4): 
 

Podejmuje próbę wykonywania kozłowania prawą i lewą ręką ze zmianą 
tempa i kierunku.  

·  Ocena dostateczna (3): 
 

Podejmuje próbę wykonywania kozłowania dowolną ręką ze zmianą tempa 
i kierunku.  

·  Ocena dopuszczająca (2): 
 

Podejmuje próbę kozłowania dowolną ręką w biegu. 
· Ocena niedostateczna (1): 

Uczeń odmawia udziału przystąpienia do sprawdzianu. 
 

2.Podania i chwyty 
 

·  Ocena celująca (6): 
 

Prawidłowa technika podań i chwytów piłki w 
ruchu. · Ocena bardzo dobra (5): 



 

Stosuje prawidłową technikę podań i chwytów piłki w 
ruchu. · Ocena dobra (4): 

 

Podejmuje próbę prawidłowej techniki podań i chwytów piłki w ruchu. 
· Ocena dostateczna (3): 

 

Podejmuje próby celnego podawania i skutecznego 
chwytu. · Ocena dopuszczająca (2): 

 

Uczeń stara się prawidłowo podać i chwycić piłkę. 
· Ocena niedostateczna (1): 

Uczeń odmawia udziału przystąpienia do sprawdzianu. 
 

3. Rzut piłki do kosza z różnych pozycji 
 

·  Ocena celująca (6): 
 

Prawidłowa technika rzutu piłki do kosza z miejsca, z biegu i po kozłowaniu. 
· Ocena bardzo dobra (5): 

 

Prawidłowa technika rzutu piłki do kosza z biegu i po kozłowaniu. 
· Ocena dobra (4): 

Prawidłowa technika rzutu piłki do kosza dowolnym sposobem. 
 

· Ocena dostateczna (3): 
Rzut piłki do kosza z miejsca.  

· Ocena dopuszczająca (2): 
 

Podejmuje próby rzutu piłki do kosza z 
miejsca. · Ocena niedostateczna (1): 

Uczeń odmawia udziału przystąpienia do sprawdzianu. 
 

4. Dwutakt z prawej lub z lewej strony 
 

·  Ocena celująca (6):  

Prawidłowa technika rzutu do kosza po dwutakcie. 
 

· Ocena bardzo dobra (5): 
Prawidłowe wykonanie dwutaktu.  

· Ocena dobra (4): 
Prawidłowo wykonuje dwutakt z marszu. 
 

· Ocena dostateczna (3): prawidłowo 
wykonuje dwutakt z miejsca  

· Ocena dopuszczająca (2): 
 

Próbuje wykonać dwutakt z miejsca. 
· Ocena niedostateczna (1): 

Uczeń odmawia udziału przystąpienia do sprawdzianu. 



 
 

 
 
 
 
 
 

LEKKA ATLETYKA 
 
 

 

Klasa IV 
 

1. Bieg na dystansie 60 metrów 
 
 

· Poprawna technika startu niskiego na komendy startera. Bieg 
na dystansie 60m z pomiarem czasu w sekundach . 

 

dziewczęta 

 

klasa  CELUJĄCA  B.DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA 
         

IV  10,2  10,9 12,2 13,7 Ukończył próbę Nie przystąpił do 

        próby 
         

 chłopcy       



klasa CELUJĄCA  B.DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA 
        

IV 9,9  10,5 11,7 12,7 Ukończył próbę Nie przystąpił do 

       próby 
        
 
 
 
 
 

 

2.Skok w dal sposobem naturalnym 
 
 

· Poprawna technika skoku w dal sposobem naturalnym ze strefy 
z pomiarem odległości w centymetrach. 

 

Dziewczęta 

 

klasa  CELUJĄCA B.DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA 
        

IV  >338 303-337 263-302 231-262 <230 Nie przystąpił do 

       próby 
        

 Chłopcy      
        

klasa  CELUJĄCA B.DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA 
        

IV  >385 344-384 303-343 266-302 <265 Nie przystąpił do 

       próby 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.Rzut piłeczką palantową 
 

· Rzut piłeczką palantową na odległość (w metrach) 
 

dziewczęta 



klasa CELUJĄCA B.DOBRA DOBRA  DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA  
           

IV >27 26-20 19-13 12-8  7-4 Nie przystąpił do próby  

           

 chłopcy          
           

klasa CELUJĄCA B.DOBRA DOBRA  DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA  
           

IV >30 29-23 21-15  15-11  10-7  Nie przystąpił do  

         próby  
           
 
 

 

4.Bieg na 600 metrów dziewcząt i chłopców 

 

· Bieg na dystansie 600 metrów z pomiarem czasu w sekundach 
 

dziewczęta 

 

klasa CELUJĄCA B.DOBRA DOBRA  DOSTATECZNA  DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA 
         

IV 2,40 3,05 3,40 4,15 4,40 Nie przystąpił do 
        próby 

         

 chłopcy        
         

klasa CELUJĄCA B.DOBRA DOBRA  DOSTATECZNA  DOPSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA 
         

IV 2,35 3,00 3,35  4,10  4,35 Nie przystąpił do 
        próby 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klasa V 
 

1. Bieg na dystansie 60 m 
 
 

· Poprawna technika startu niskiego na komendy startera. Bieg 
na dystansie 60m z pomiarem czasu w sekundach. 



dziewczęta 

 

klasa CELUJĄCA B.DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA 
       

V 10,0 10,7 12,0 13,5 Ukończył próbę Nie przystąpił do 
      próby lub jej nie 

      ukończył 
       

chłopcy 

 

klasa CELUJĄCA B.DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA 
       

V 9,6 10,3 11,6 12,6 Ukończył próbę Nie przystąpił do 
      próby lub jej nie 

      ukończył 
       
 
 
 
 
 

2. Skok w dal sposobem naturalnym 

 

· Poprawna technika skoku w dal sposobem naturalnym ze strefy 

z pomiarem odległości w centymetrach. 
Dziewczęta 

 

klasa CELUJĄCA B.DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA 
       

V >360 324-356 323-274 273-252 <251 Nie przystąpił do 
      próby 

       
 

 

Chłopcy 

 

klasa CELUJĄCA B.DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA 
       

V >408 358-407 314-357 277-313 <276 Nie przystąpił do 
      próby 

       
 
 

 

2. Rzut piłeczką palantową 
 

 

· Rzut piłeczką palantową na odległość. Ocena techniki rzutu i siły RR 
dziewczęta 

 
klasa CELUJĄCA B.DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA 



V >30 23-29 16-21 11-15 7-10 Nie przystąpił do 

      próby 

       

 chłopcy      
       

klasa CELUJĄCA B.DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIIEDOSTATECZNA 

       

V >35 24-34 15-23 8-14 4-7 Nie przystąpił do 

      próby 

       
 
 

 

3. Rzut piłką lekarską 2kg. 
 

 

· Rzut oburącz piłką lekarską w tył na odległość w metrach. Ocena 
techniki rzutu na podstawie osiągniętego wyniku metrach 

 

dziewczęta 

 

klasa CELUJĄCA B.DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA 
       

V >8 6-8 5-6 3-4 1.5-3 Nie przystąpił do 
      próby 

       

chłopcy 

 

klasa CELUJĄCA B.DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA 
       

V >9 7-9 5-7 3-5 2-3 Nie przystąpił do 
      próby 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. .Bieg na dystansie 600 metrów dziewcząt i chłopców 
 
 

· Ocena wytrzymałości na podstawie osiągniętego wyniku 
w sekundach 

 

dziewczęta 



klasa  CELUJĄCA B.DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA 
        

V  2,30 2,55 3,30 4,05 Ukończył próbę Nie przystąpił do próby 
       lub jej nie ukończył 

        

  chłopcy      
        

klasa  CELUJĄCA B.DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA 
        

V  2,20 2.45 3,30 4,00 Ukończył próbę Nie przystąpił do próby 

       lub jej nie ukończył 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gimnastyka 
 

Klasa IV 



1.Przewrót w przód z przysiadu do przysiadu podpartego. 

 

·  Błędy: 
 

a.)Brak rozpoczęcia i zakończenia 
ćwiczenia b.)Złe ułożenie rąk 
 

c.)Przewrót na głowie 
d.)Uderzenie biodrami o 
podłoże e.)Brak wyprostu w 
kolanach f.)Brak złączenia nóg 
 

g.)Podparcie przy zakończeniu ćwiczenia 
h.)Brak płynności 
 

· Ocena: 
6- ---------- 
5- e, h  

4- e, h, g, f 
3- e, h, g, f, d, c  

2-e, h, g, f, d, c, b 
1-Uczeń nie przystąpił do sprawdzianu. 
 
 

 

2.Stanie na rękach z uniku podpartego 

 

·  Błędy 
 

a.) Brak rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia 
b.) Brak zamachu  

c.) Złe ustawienie rąk na materacu 
 

d.) Ugięte kolana, z brakiem cechy gimnastycznej 
e.) Brak płynności w wykonywaniu ćwiczenia 

 

· Ocena: 

6- -------- 
5- e 
4- e, a  

3- e, a, b 
2- e, b, c, d  

1- Uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 



3.Przewrót w tył z przysiadu podpartego do 
przysiadu podpartego 
 

·  Błędy: 
 

a.) Brak rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia 
b.) Złe ułożenie rąk w czasie ćwiczenia 
 

c.) Brak odepchnięcia od 
podłoża d.) Przewrót na głowie 
 

e.) Brak złączenia nóg 
f.) Brak płynności 
 

· Ocena 6------------
-------------- 
5- c 
4- c, e  

3- c, e, b, d 
2- c, e, b, d, f  

1-Uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klasa V 
 
 

 

1. Podpór łukiem leżąc tyłem (mostek) 
 

· Błędy: a.) 
Ugięte ręce b.) 
Ugięte nogi 
 

c.) Brak zachowania kąta 
prostego d.) Złe ułożenie głowy 
 

e.) Brak unoszenia tułowia 
Ocena:  

6- ---------- 
5- b  

4- b, a 
3- b, a, c  

2- e 



1- Uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 
 

2. Przerzut bokiem z pozycji bocznej 

 

·  Błędy 
 

a.) Brak rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia b.) Złe 
ułożenie rąk na materacu  

c.) Nieotrzymanie pozycji pionowej 
 

d.) Brak płynności w wykonywaniu ćwiczenia e.) 
Ugięte nogi w kolanach 
 
 

· Ocena 6- -----
----  
5- d 
4- d, a  
3- d, a, b 
2- d, a, b, c, e  

1- Uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 
 

3. Skok rozkroczny przez kozła 
 

· Błędy: 
 

a.) Brak rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia b.) Złe 
odbicie  

c.) Brak wysokiego uniesienia bioder 
 

d.) Brak przeniesienia ciężaru ciała na ręce e.) Złe 
lądowanie 

 

· Ocena: 6- -------- 
5- d 
4- d, c  

3- d, c, e 
2- d, c, e, b 
1- Uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



PIŁKA RĘCZNA 
 

Klasa IV 

 

1.Kozłowanie piłki, rzut z miejsca, rzut z biegu 
 

· Błędy:  
a. uderzenie piłki zamiast płynnego pchania piłki  
b. kozłowanie przed sobą 
c. zbyt niskie lub zbyt wysokie kozłowanie 
d. kozłowanie pod zbyt dużym kątem  
e. złe ustawienie rąk i nóg przy rzucie 
f. brak odprowadzenia ręki w tył, brak skrętu przy rzucie  
g. zatrzymanie się przed rzutem 

 
· ocena: 

6 -----  

5 - 1 dowolny błąd 
4 - 2 dowolne błędy 
3 - 4 dowolne błędy  

2 - 5 dowolnych błędów 



1 - uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 

 

Klasa V 

 

1.Zebranie piłki z podłoża, podanie, chwyt, rzut do bramki 
z wyskoku, po przeskoku 
 

·  Błędy:  

a). nieprawidłowe zebranie piłki z podłoża 
 

b). niedokładne podanie, niedostosowane siłą do 
partnera c). złe ustawienie rąk i nóg przy podaniu  

d). brak amortyzacji przy chwycie 
e). złe ustawienie rąk i nóg przy rzucie 
 

f). nieodprowadzenie ręki w tył przy rzucie, brak skrętu tułowia 
g).brak płynności ruchu 
 

· Ocena: 
6----- 
5 - 1 błąd 
4 - 2 dowolne błędy  

3 - 4 dowolne błędy 
2 - 5 dowolnych błędów  

1 - uczeń nie przystąpił do sprawdzian 
 



 

PIŁKA NOŻNA 
 
 

 

Klasa IV 
 

1.Podanie, przyjęcie i prowadzenie piłki 

 

· Błędy:  
a. niedokładne podanie piłki, złe ustawienie podczas podania 
b. złe przyjęcie piłki, nieopanowanie po przyjęciu  
c. brak opanowania piłki podczas prowadzenia 
d. nieprawidłowe ustawienie nóg i ciała w czasie strzału  
e. brak płynności ćwiczenia 

 
· Ocena:  

6------ 
5 - 1 dowolny błąd  

4 - 2 dowolne błędy 
3 - 3 dowolne błędy  

2 - 4 dowolne błędy 
1 - uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 
 
 
 
 
 

Klasa V 



1.Prowadzenie piłki slalomem zakończone strzałem 
na bramkę 
 
 

· Błędy:  
a. brak opanowania piłki podczas prowadzenia slalomem  
b. brak zmiany nogi podczas prowadzenia slalomem  
c. brak płynności ćwiczenia  
d. nieprawidłowe ustawienie nóg i ciała w czasie strzału na bramkę  
e. brak celności ruchu  

· Ocena:  

6------- 
5 - e  

4 - e + 1 dowolny błąd 
3 - e + 2 dowolne błędy  

2 - e + 3 dowolne błędy 
1 - uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 
 
 

 

 


