
KRYTERIA OCENY POSTĘPÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
ważne od 1.09.2018r.

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego został opracowany na podstawie
książki Krzysztofa Warchoła „Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej
szkoły podstawowej” . Zakłada on, że uczeń, który wykaże się zaangażowaniem i dobrą
wolą może udowodnić, że stać go na najwyższą ocenę.

Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest
wypadkową takich składników jak:

1. Stopień opanowania wymagań programowych:
podstawowych ponadpodstawowych

 Właściwe wykorzystanie zdolności koordynacyjno–kondycyjnych
 Poziom umiejętności ruchowych
 Postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych
klas zgodnie indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami

 Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonywania zadania i
poziom zdobytej wiedzy

2. Aktywność
 Zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i zadań zbliżone do maksymalnych swoich
możliwości

 Inwencję twórczą
 Aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji
 Reprezentowanie szkoły w zawodach
 Udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych
 Uprawianie sportu wyczynowo (uzyskanie znaczących osiągnięć)

3. Frekwencja – uczestnictwo w zajęciach
 Spóźnienia
 Nieobecności nieusprawiedliwione
 Nieobecności usprawiedliwione
 Jednostkowe zwolnienia z ćwiczeń
 Ucieczki z zajęć

4. Postawa ucznia
 Dyscyplina podczas zajęć
 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji
 Przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów sportowych
 Postawa ,,fair play” podczas lekcji
 Higiena ciała i stroju
 Stosunek do partnera i przeciwnika
 Stosunek do własnego ciała
 Współpraca z grupą



Uczniowie którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą w pełni brać udziału w zajęciach
wychowania fizycznego, zobowiązani są do przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia
lekarskiego dyrektorowi szkoły i nauczycielowi prowadzącemu.

UWAGI DO KRYTERIÓW OCENY UCZNIÓW

1. O jakości wystawionej oceny powinien decydować poziom jaki reprezentuje uczeń w
zakresie poszczególnych kryteriów. Należy zwrócić uwagę na wysiłek jaki uczeń
wkłada w czynione postępy oraz aktywną jego postawę.

2. Uczeń ma prawo zgłosić, że jest nieprzygotowany do zajęć ( brak stroju sportowego) 2
raz w danym semestrze. Każdy kolejny brak stroju skutkuje oceną niedostateczną.

3. Uczniowie zgłaszają swoje nieprzygotowanie do zajęć przed lekcją.
4. Dziewczęta w czasie niedyspozycji zwalniane są z wykonywania intensywnego wysiłku
fizycznego, natomiast obowiązuje je uczestnictwo w zajęciach.

5. Uczeń , który jest nieobecny na sprawdzianie, ma obowiązek przystąpić do niego w
okresie 2 tygodni od przyjścia do szkoły lub w terminie wyznaczonym przez
nauczyciela.

6. Należy zachęcać uczniów do oceny swoich zadań (do samokontroli i kontroli
wzajemnej).

7. W celu wywołania i wzmacniania pozytywnej motywacji uczniów do aktywności
ruchowej należy eksponować ich sukcesy. Nieudane próby zaliczenia określonej formy
aktywności ruchowej nie mogą być przedmiotem krytycznych uwag.

8. Nagradzać oceną celującą lub bardzo dobrą nie tylko za wysiłek w wykonaniu zadań
kontrolno oceniających , ale także za postępy w jednostce lekcyjnej lub za wykazane
się specjalną inwencją twórczą.

9. Należy dążyć, aby czynności kontroli i oceny przejmował stopniowo uczeń.
10. Uczniom trzeba stawiać konkretne wymagania, a w ocenianiu uwzględniać
obiektywne możliwości fizyczne ucznia (rozwój fizyczny i stan zdrowia).

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w
pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza
program nauczania w danej klasie. Prowadzi sportowy
i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, bierze
udział w konkursach, zawodach i olimpiadach, reprezentując szkołę.

OCENA CELUJĄCA:
1. Uczeń osiągnął sprawność fizyczną znacznie przekraczającą stawiane wymagania.
3. Uczeń jest pilny, aktywny, ćwiczy z zaangażowaniem.
5. Uczeń sam dąży do usprawniania się, także poza lekcjami wychowania fizycznego.
6. Uczeń bierze systematyczny i aktywny udział w sportowych zajęciach
pozalekcyjnych.

7. Uczeń bierze czynny udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, zajmuje
miejsca I – III na etapie powiatowym lub wyżej.



8. Zachowanie ucznia na zajęciach wychowania fizycznego nie budzi zastrzeżeń, uczeń
jest koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany, stosuje zasadę “czystej gry”.

9. Uprawia dyscypliny lub konkurencje sportowe w innych klubach lub sekcjach
sportowych, podejmuje dowolne formy aktywności fizycznej w czasie wolnym.

10. Uczeń nie może mieć żadnej oceny niedostatecznej za brak stroju sportowego.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania dla danej klasy.
Bardzo wysoka jest staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w
przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć. Prowadzi sportowy i higieniczny
tryb życia, systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże
postępy w osobistym usprawnianiu. Uczestniczy czynnie w zajęciach pozalekcyjnych o
charakterze sportowo-rekreacyjnym.

OCENA BARDZO DOBRA:
1. Uczeń wykazuje bardzo dobrą sprawność fizyczną.
2. Uczeń jest pilny, aktywny, zaangażowany w zajęcia wychowania fizycznego.
3. Uczeń wykazuje wymagane postępy w usprawnianiu i dąży do
samodoskonalenia w dziedzinie dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną.

4. Uczeń bierze czynny udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych.
5. Uczeń nie uchyla się od zajęć pozalekcyjnych.
6. Uczeń nie może mieć żadnej oceny niedostatecznej za brak stroju sportowego

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków, w
poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na
poziomie podstawowym. Duża jest staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i
zaangażowanie w przebieg lekcji oraz przygotowanie się do zajęć. Prowadzi higieniczny
tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze
sportowo-rekreacyjnym.

OCENA DOBRA:
1. Uczeń wykazuje dobrą sprawność fizyczną.
2. Pilność ucznia na zajęciach wychowania fizycznego jest na poziomie
zadowalającym , angażuje się on w większość wykonywanych zajęć.

3. Uczeń wykazuje wymagane postępy w usprawnianiu się, dąży do dbałości o zdrowie
i sprawność. poza lekcjami wychowania fizycznego.

4. Uczeń bierze czynny udział w rozgrywkach szkolnych i międzyszkolnych.
5. Uczeń nie wykazuje braków w zakresie wychowania fizycznego.
6. Uczeń może mieć nie więcej niż dwie oceny niedostateczne za brak stroju

Ocenę dostateczną lub dopuszczającą otrzymuje uczeń adekwatnie do
włożonego wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków, stopnia postępu w



opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym w
poszczególnych klasach, poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań,
zaangażowania w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania się do zajęć.

OCENA DOSTATECZNA:
1. Uczeń spełnia wymagania sprawnościowe stawiane przez szkołę lub jest bliski
spełnienia tych wymagań.

2. Uczeń wykazuje się dostateczną pilnością.
3. Uczeń wykazuje mało zadowalające postępy w usprawnianiu się, nie dba o
samodzielny rozwój psychomotoryczny.

4. Uczeń nie bierze udziału w życiu sportowym szkoły.
5. Na zajęciach wychowania fizycznego uczeń wykazuje braki w zakresie kultury
osobistej.

6. Uczeń uzyskał trzy oceny niedostateczne za brak stroju.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
1. Uczeń jest daleki od spełnienia wymagań sprawnościowych stawianych przez szkołę.
2. Uczeń nie wykazuje się pilnością.
3. Uczeń nie bierze udziału w życiu sportowym szkoły.
4. Uczeń wykazuje słabe postępy w usprawnianiu się, nie dąży do samorozwoju
psychomotorycznego.

5. Uczeń na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje znaczne braki w zakresie
kultury osobistej.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący
stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego
udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo
dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Prowadzi niehigieniczny i
niesportowy tryb życia.

OCENA NIEDOSTATECZNA:
1. Uczeń w największym stopniu nie spełnia wymagań sprawnościowych
stawianych przez szkołę.

2. Uczeń wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, nie jest pilny i aktywny
nawet w najmniejszym stopniu.

3. Uczeń nie bierze udziału w życiu sportowym szkoły.
4. Uczeń nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu się.
5. Uczeń na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje braki w kulturze
osobistej, a jego postawa i zachowanie stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia jego
samego i innych uczniów.


