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I. KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO. 

 

   Wystawiając ocenę okresową lub końcową nauczyciel wychowania fizycznego bierze pod 

uwagę;  

 

1. Aktywność ucznia na lekcji. 

               Za aktywny udział w lekcji uczeń może otrzymać (+). Uczeń może otrzymać 

również z aktywności (-) w przypadku, gdy unika wykonania poleceń, (oceny te są podstawą 

do podwyższenia bądź obniżenia oceny okresowej i końcowej). 

 

2. Przygotowanie do zajęć (ucz. jest obecny i posiada kompletny, wymienny strój 

sportowy). 

               Jeżeli uczeń nie opuścił ani jednego dnia ćwiczeń i zawsze był przygotowany do 

zajęć, a jego postawa znacznie wpływa na resztę uczniów klasie otrzymuje (+). 

              Jeżeli uczeń nie jest przygotowany do lekcji (tj. nie posiada stroju sportowego) 

otrzymuje (-), (oceny te są podstawą do podwyższenia bądź obniżenia oceny okresowej i 

końcowej).          

             W ciągu jednego okresu , może zdarzyć się, że uczeń opuści lekcje bez zgody 

nauczyciela i bez wiedzy rodziców (opiekunów), wówczas otrzymuje „nieobecność”, jeśli 

dostanie 3 „nieobecności” zostanie powiadomiona dyrekcja szkoły oraz rodzice o zaistniałej 

sytuacji.  

              Jeżeli uczeń ma na lekcji niekompletny strój sportowy 3 razy, wówczas jest to 

równoznaczne z otrzymaniem (-) (oceny te są podstawą do obniżenia oceny okresowej i 

końcowej). 

 

3. Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy podczas sprawdzianów. 

               Obowiązuje skala oceniania od 1 do 6, każda ocena cząstkowa może być 

podwyższona o „ +”  lub obniżona o „ –„. 
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4. Udział w zawodach sportowych. 

                Za sam udział w zawodach uczeń otrzymuje „+”  lub  od 1 do 6 jako ocenę 

cząstkową w zależności od rangi zawodów sportowych jak i od zajętego miejsca czy wyniku 

sportowego (oceny te są podstawą do podwyższenia lub obniżenia oceny okresowej lub 

końcowej). 

             

5. Udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły. 

               Jeżeli uczeń uczestniczy w szkolnych zajęciach sportowych lub pomaga w ich 

organizowaniu nagradzany jest bardzo dobrą oceną w ciągu jednego okresu (oceny te są 

podstawą do podwyższenia oceny okresowej lub końcowej). 

 

 

Szczegółowe kryteria uzyskania oceny okresowej i końcowej. 

Celujący (6) 

Uczeń; 

•  spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

• regularnie nosi strój sportowy. 

• bierze aktywny udział w lekcjach. 

• aktywnie udziela się w zajęciach pozalekcyjnych. 

• wszystkie zaplanowane sprawdziany zalicza w terminie na wybitnym poziomie. 

• bierze aktywny udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych osiągając przy 

tym wysokie wyniki. 

• znacznie przewyższa sprawnością klasę. 

• jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. 

• posiada dobre nawyki higieniczno-zdrowotne. 

Bardzo dobry (5) 

Uczeń;  

• spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

• regularnie nosi strój sportowy. 

• bierze aktywny udział w lekcjach. 

• aktywnie udziela się w zajęciach pozalekcyjnych. 
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• wszystkie zaplanowane sprawdziany zalicza w terminie na  poziomie bardzo dobrym. 

• bierze aktywny udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych osiągając przy 

tym  dobre wyniki. 

• jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. 

• posiada dobre nawyki higieniczno-zdrowotne. 

Dobry  (4) 
Uczeń; 

•  w zasadzie opanował materiał programowy. 

• nieregularnie nosi strój sportowy. 

• wykazuje w wystarczającym stopniu aktywność na lekcji. 

• sprawdziany przewidziane przez nauczyciela zalicza w stopniu dobrym (zdarza się 

po terminie. 

• nie wykazuje rażących braków w postawie społecznej i stosunku do przedmiotu. 

• posiada nawyki higieniczno-zdrowotne. 

• sporadycznie bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych. 

 

Dostateczny (3) 
Uczeń;. 

• często nie nosi stroju sportowego. 

• wykazuje mierną aktywność na lekcji. 

• zaplanowane sprawdziany zalicza w stopniu podstawowym (zdarza się po terminie). 

• nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych. 

• wykazuje braki w zakresie podstawowych nawyków higieniczno-zdrowotnych. 

• wykazuje braki w postawie społecznej i stosunku do przedmiotu 

• ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami 

technicznymi. 

Dopuszczający  ( 2) 
Uczeń;  

• nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym i ma poważne luki. 

• bardzo często nie nosi stroju sportowego. 

• ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi. 
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• nie zalicza w terminie lub w ogóle nie zalicza sprawdzianów przewidzianych przez 

nauczyciela. 

• posiada lekceważący stosunek do przedmiotu. . 

• wykazuje rażące braki w zakresie kultury osobistej i podstawowych nawyków 

higieniczno-zdrowotnych. 

 

Niedostateczna (1) 

      Uczeń; 

• notorycznie nie nosi stroju sportowego. 

• bardzo często opuszcza lekcje(nieusprawnione nieobecności, ucieczki). 

• bardzo często wykazuje brak aktywności na lekcji. 

• nie zalicza w terminie lub w ogóle nie zalicza sprawdzianów przewidzianych przez 

nauczyciela. 

• posiada lekceważący stosunek do przedmiotu. 

• wykazuje rażące braki w zakresie kultury osobistej i podstawowych nawyków 

higieniczno-zdrowotnych. 

 

 

II. METODYKA OCENIANIA UCZNIA W  

SPRAWDZIANACH UMIEJĘTNOŚCI ; 

GIMNASTYKA. 

1. Przewrót w przód z przysiadu podpartego 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 
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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. Skok zawrotny; 

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 
 

3. Przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego. 

Błędy; 

a. brak rozpoczęcia ćwiczenia 

b. złe ułożenie rąk 

c. brak odepchnięcia od podłoża 

d. przewrót na głowie 
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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 
 

4. Krótki układ gimnastyczny; 

( przerzut bokiem-1/4 obrotu – przewrót w przód do przysiadu – siad płaski – leżenie 

tyłem – mostek – siad płaski ze skłonem w przód – przysiad podparty – przewrót w 

tył). 

 

 Błędy;  

a. brak rozpoczęcia ćwiczenia 

b. brak podparcia w 4 punktach przy przerzucie bokiem 

c. przewrót na głowie 

d. brak umiejętności wykonania mostku 

e. ugięcie kolan przy skłonie w przód w siadzie płaskim 

f. złe ułożenie rąk przy przewrocie w tył 

g. brak złączenia nóg 

h. brak płynności 

 Ocena;   

6 ------------- 

5 1 błąd  

4 2 dowolne błędy 

3 4 dowolne błędy 

2 6 dowolnych błędów 

1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 
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5. Układ gimnastyczny;  

( przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego – obrót o 180 * - 

przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego – postawa – przewrót 

w przód z postawy do postawy – obrót o 180* - przewrót w tył z postawy do rozkroku 

– zeskok – przerzut bokiem – leżenie przerzutne – siad prosty – leżenie tyłem – 

leżenie przodem – podpór przodem – postawa) 

Błędy;  

a. brak rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia 

b. przewrót na głowie 

c. brak złączenia nóg 

d. złe ułożenie rąk przy przewrocie w tył 

e. brak wyprostu w kolanach 

f. podparcie przy wyk. ćwiczenia  

g. brak płynności 

h. brak podparcia w 4 punktach przy przerzucie bokiem 

i. brak wyprostu tułowia i nóg przy leżeniu przerzutnym 

Ocena;  

6 ------------- 

5 2 błędy 

4 3 dowolne błędy 

3 5 dowolnych błędów 

2 7 dowolnych błędów 

1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 
 

6. Skok kuczny przez skrzynie; 

Błędy; 

a. brak rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia 

b. złe odbicie od odskoczni 

c. złe ustawienie rąk na skrzyni 

d. brak amortyzacji przy lądowaniu 

e. złe przeniesienie nóg nad skrzynią 
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f. brak płynności w wykonywaniu ćwiczenia 

Ocena;  

6 ------------- 

5 d 

4 d-e-b 

3 d-e-b-c 

2 d-e-b-c-f 

1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 
 

 

LEKKOATLETYKA 

1. Technika startu niskiego; 

Błędy;  

a. złe ustawienie rąk i nóg na komendę „na miejsca” 

b. wyprost nogi zakrocznej na komendę „gotów” 

c. brak przeniesienia ciężaru ciała na ręce na komendę „gotów” 

d. zbyt wczesny wyprost tułowia po komendzie „start” 

e. brak znajomości komend 

Ocena;  

6 ------------- 

5 d 

4 d-c 

3 d-c-b 

2 d-c-b-a 

1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 
 

 

KOSZYKÓWKA 

1. Podanie oburącz sprzed piersi, kozłowanie, rzut do kosza. 

Błędy;  

a. brak wyprostu ramion i nadgarstków przy podaniu, niedokładne podanie 

b. nieprawidłowe przyjęcie, brak amortyzacji 
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c. zła praca ręki w czasie kozłowania 

d. brak płynności w czasie kozłowania 

e. zły tor piłki przy rzucie, złe ustawienie rąk i nóg 

Ocena;  

6 ------------- 

5 1 dowolny błąd 

4 2 dowolne błędy 

3 3 dowolne błędy 

2 4 dowolne błędy 

1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 
 

2. Kozłowanie ze zmianą kierunku zakończone dwutaktem; 

Błędy;  

a. Uderzenie piłki zamiast płynnego kozłowania 

b. Kozłowanie przed sobą 

c. Brak zmiany ręki kozłującej podczas kozłowania slalomem 

d. Zbyt wysokie kozłowanie 

e. Nieumiejętność wykonania dwutaktu 

f. Zły tor piłki po rzucie 

g. Brak płynności w wykonaniu ćwiczenia 

 

Ocena;  

6 ------------- 

5 1 błąd 

4 2 dowolne błędy 

3 4 dowolne błędy 

2 6 dowolnych błędów 

1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 
 

3. Podanie, kozłowanie, dwutakt. 

Błędy;  

a. uderzanie piłki zamiast płynnego kozłowania 
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b. kozłowanie przed sobą 

c. brak zmiany ręki kozłującej podczas kozłowania slalomem 

d. zbyt wysokie kozłowanie 

e. brak wyprostu ramion i nadgarstków przy podaniu 

f. nieprawidłowe przyjęcie 

g. nieumiejętność wykonywania dwutaktu 

h. zły tor piłki przy rzucie 

i. brak płynności w wykonywaniu ćwiczenia 

Ocena;  

6 ------------- 

5 2 błędy 

4 3 błędy 

3 5 błędów 

2 7 błędów 

1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 
 

 

PIŁKA NOŻNA 

1. Podanie, przyjęcie i prowadzenie piłki. 

Błędy;  

a. niedokładne podanie, złe ustawienie podczas podania 

b. złe przyjecie piłki, nieopanowanie po przyjęciu 

c. brak opanowania piłki podczas prowadzenia 

d. nieprawidłowa praca nóg i ciała w czasie strzału 

e. brak płynności ćwiczenia 

 

Ocena;  

6 ------------- 

5 1 dowolny błąd 

4 2 dowolne błędy 

3 3 dowolne błędy 
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2 4 dowolne błędy 

1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 
 

2. 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 strzały na bramkę 

e. brak celności strzału 

Ocena;  

6 ------------- 

5 e 

4 e + 1 błąd 

3 e + 2 dowolne błędy 

2 e + 3 dowolne błędy 

1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 
 

3. Prowadzenie piłki slalomem, podanie, przyjęcie, strzał na bramkę. 

Błędy;  

a. Brak opanowania piłki podczas prowadzenia slalomem 

b. Brak zmiany nogi podczas prowadzenia slalomem 

c. Niedokładne podanie, siłowo niedostosowanie do odległości 

d. Złe ułożenie ciała oraz nóg przy starcie 

e. Brak płynności ćwiczenia 

Ocena;  

6 ------------- 

5 1 błąd 

4 2 błędy 

3 3 błędy 

2 4 błędy 

1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 
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PIŁKA RĘCZNA 

1. Kozłowanie slalomem, rzut z miejsca. 

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 

Ocena; 

6 ------------- 

5 1 błąd 

4 2 dowolne błedy 

3 4 dowolne błędy 

2 5 dowolnych błędów 

1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 
 

2. Zebranie piłki z podłoża, podanie, chwyt, rzut do bramki. 

Błędy;  

a. nieprawidłowe zebranie piłki z podłoża 

b. niedokładne podanie, niedostosowanie siłą podanie do partnera 

c. złe ustawienie rąk i nóg przy podaniu 

d. brak amortyzacji przy chwycie piłki 

e. złe ustawienie rąk i nóg przy rzucie 

f. nieodprowadzenie reki w tył przy rzucie, brak skrętu tułowia 

Ocena; 

6 ------------- 

5 1 błąd 

4 2 błędy 

3 4 błędy 

2 5 błędów 

1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 
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3. Zebranie piłki z podłoża, kozłowanie slalomem, podanie, chwyt, rzut po zwodzie 

pojedynczym. 

Błędy;  

a. nieprawidłowe zebranie piłki z podłoża 

b. niedokładne podanie 

c. złe ustawienie rąk i nóg przy podaniu 

d. brak amortyzacji przy chwycie piłki 

e. kozłowanie przed sobą 

f. kozłowanie zbyt nisko i zbyt wysoko 

g. nieumiejętność wykonania zwodu pojedynczego 

h. złe ustawienie ciała przy rzucie 

i. brak płynności w wykończeniu ćwiczenia 

Ocena; 

6 ------------- 

5 2 błędy 

4 3 dowolne błedy 

3 5 dowolnych błędów 

2 7 dowolnych błędów 

1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 
 

 

PIŁKA SIATKOWA 

1. Odbicie piłki sposobem dolnym z wysokiego nagrania. 

Błędy;  

a. brak znajomości postaw siatkarskich 

b. nieprawidłowe ułożenie rąk i nóg przy odbiorze sposobem dolnym 

c. brak płynności w ćwiczeniu 

d. krzywo odbita piłka 
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Ocena;  

6 ------------- 

5 1 dowolny błąd 

4 2 dowolne błędy 

3 3 dowolne błędy 

2 4 dowolne błędy 

1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 
 

 

2. Odbicie piłki sposobem górnym z wysokiego nagrania. 

Błędy; 

a. brak znajomości postaw siatkarskich 

b. nieprawidłowe ułożenie rąk i nóg przy odbiorze sposobem górnym 

c. brak podejścia „pod piłkę” 

d. brak ugięcia nóg przy odebraniu piłki sposobem górnym 

e. nieprawidłowe ułożenie rąk przy odebraniu piłki sposobem górnym 

 

Ocena;  

6 ------------- 

5 1 błąd 

4 2 dowolne błędy  

3 4 dowolne błedy 

2 5 dowolnych błędów 

1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 
 

3. Zagrywka sposobem dolnym lub górnym w określony punkt.. 

Błędy; 

a. nieprawidłowe ułożenie ręki przy zagrywce 

b. nieprzeniesienie ciężaru ciała na nogę wykroczną przy zagrywce 

c. ugięcie ręki bezpośrednio po wykonywaniu zagrywki 

d. nieznajomość postaw siatkarskich 

e. niecelność zagrywki 
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Ocena; 

6 ------------- 

5 1 błąd 

4 2 błędy 

3 4 błedy 

2 5 błedów 

1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu 
 

 

   Każda ocena ze sprawdzianu może być przez ucznia poprawiona w ciągu dwóch tygodni od 

dnia przeprowadzenia sprawdzianu. W ciągu tego okresu uczeń może podchodzić do poprawy 

kilkakrotnie. 

   Uczeń może w ciągu jednego okresu zrezygnować z zaliczenia jednego sprawdzianu bez 

konsekwencji przy ocenie okresowej lub końcowej. 

III. UWAGI; 

 
   Ocenianie ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się , potwierdzone opinią poradni psychologiczno – 

pedagogiczną, nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia. 

   Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć, zaangażowanie oraz całokształt zachowania ucznia podczas zajęć. 

   W przypadku gdy uczeń posiada orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej ma 

prawo być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisane zostanie- zwolniony. Jednocześnie przy zgodzie 

rodziców i dyrekcji szkoły uczeń posiadający takie w/w orzeczenie może być dopuszczony do 

zajęć w-fu,  lecz nie będzie oceniany. 

 

 

   Biorąc pod uwagę specyfikę zajęć wychowania fizycznego ich treści  oraz tematykę 

zaplanowaną w programie nauczania ,ilość zajęć  lub poszczególne godziny jak i ich tematyka 

mogą ulec zmianie w stosunku do programu nauczania, gdyż zmienne warunki atmosferyczne 

oraz nieprzewidziane sytuacje np. remont szkoły lub poszczególnych jej części mogą 

znacznie wpłynąć na przebieg zajęć…. 
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