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OCENIANIE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM 

– KRYTERIA OCENIANIA 

 
 

ZASADY OCENIANIA 

Przedmiotowe zasady oceniania wychowania fizycznego: 

 

SKALA OCEN  

Zarówno w ocenianiu cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosowane są następujące  stopnie i ich 

cyfrowe odpowiedniki:  

 1- Niedostateczny 

2-  Dopuszczający 

3-  Dostateczny 

4-  Dobry 

5-  Bardzo dobry 

6-  Celujący 

Dodatkowe  oznaczenia  „-” ,  „+” 

 

PRZEDMIOT OCENY  

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających  ze 

specyfikacji zajęć. Ocenianiu podlegają : 

 

a/ sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przedmiotu  

b/ zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć  

c/ stosunek do partnera i przeciwnika  

d/ stosunek do własnego ciała  

e/ aktywność fizyczna  

f/ zaangażowanie w realizację zadań  

g/ postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych 

 dla poszczególnych  klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami  

h/ osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom zdobytej  

wiedzy.  

 

KONTRAKT Z UCZNIEM 

Uwagi:  

 

1. Każdy uczeń jest oceniany z zasadami sprawiedliwości. 

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Uczeń zobowiązany jest przynieść na każdą lekcję strój sportowy: obuwie z białą podeszwą, 

koszulkę w kolorze białym, spodenki, getry lub dres. 

4. Przy ocenie z przedmiotu nauczyciel uwzględnia: czynne uczestnictwo w lekcji, sumienne 

i staranne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przedmiotu, zaangażowanie w przebieg 

lekcji, przygotowanie do zajęć, właściwy stosunek do przeciwnika i własnego ciała, opanowanie 

wiadomości i umiejętności przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi 

Wychowanie fizyczne klasy IV-VIII szkoły podstawowej
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możliwościami i predyspozycjami, dokonywanie samooceny i samokontroli własnej sprawności 

fizycznej, aktywności na lekcji, udział w zawodach sportowych szkolnych i pozaszkolnych 

reprezentujących szkołę. 

5. Uczeń dwa razy w semestrze może nie posiadać stroju sportowego. Nagminne nieprzygotowania 

do lekcji (braki stroju) - ponad ustaloną ich ilość - mają wpływ na ocenę z zachowania. Są wpisywane 

do zeszytu uwag i traktowane jako niewypełnianie obowiązków ucznia.  

6. Postępy ucznia nauczyciel odnotowuje w e- dzienniku. 

7. Testy sprawności fizycznej, znajomość przepisów gry, sędziowania oraz gestykulacji 

są obowiązkowe i zawsze wcześniej zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

8. Za dodatkowe  przygotowanie się do zajęć, szczególną aktywność i zaangażowanie w ich przebieg 

uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą lub celującą. 

9. Udokumentowana sportowa działalność pozaszkolna jest podstawą do podwyższenia oceny 

z przedmiotu, gdy uczeń spełnia pozostałe warunki na ocenę bardzo dobrą lub dobrą. 

10. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu 

umiejętności ruchowych i wiadomości w terminie do dwóch tygodni od dnia poinformowania o ocenie. 

Poprawioną ocenę odnotowujemy w e-dzienniku, obok oceny poprawionej, przy czym ta ostatnia jest 

brana pod uwagę przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej. 

11. Jeżeli uczeń nie uczestniczył w jednej z obowiązujących procedur oceniania (z powodu nieobecności 

bądź niebrania czynnego udziału w lekcji), ma obowiązek poddania się tej formie w ciągu jednego 

tygodnia od dnia ustalonego przez nauczyciela. W tej sytuacji w dzienniku lekcyjnym w rubryce 

z ocenami wpisuje się „nieobecny” (nb). Jeżeli uczeń skorzystał z możliwości zdobycia oceny 

nauczyciel obok zapisu „nieobecny” wpisuje ocenę cząstkową, którą otrzymał. 

12.  Jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarskich, uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich formach 

zajęć na lekcji wychowania fizycznego. 

13. W przypadku zwolnienia całkowitego z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

14. Rodzic może pisemnie zwolnić ucznia z czynnego brania udziału w lekcji z powodu niedyspozycji 

zdrowotnej. 

15. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w całym roku szkolnym. 

16. O proponowanej ocenie semestralnej i rocznej rodzice (opiekunowie) i uczniowie są informowani 

przez wpis do e-dziennika. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów. 
 

OCENIANIE ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ: 

 

1. Obserwacji ucznia: – postawa wobec wf: przygotowanie do lekcji - strój sportowy, współdziałanie 

w grupie, przygotowywanie dodatkowych ćwiczeń i materiałów, pomoc w rozkładaniu i sprzątaniu 

sprzętu sportowego. 

2. Pracy na lekcji (zaangażowanie). 

3. Testów sprawności fizycznej – postęp w rozwoju fizycznym. 

4. Sprawdzianów umiejętności ruchowych. 

5. Sportowej aktywności na terenie szkoły i poza nią. 

6. Udziału w konkursach sportowych i innej działalności o charakterze sportowym. 

7. Wiadomości. 
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KRYTERIA OCEN  

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.  

- Zajmuje punktowane miejsca w zawodach międzyszkolnych na szczeblu gminnym, rejonowym i wyższym. 

- Spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

- Jest zawsze przygotowany do zajęć - posiada wymagany strój sportowy, systematycznie uczestniczy 

w zajęciach. 

- Osiąga duży postęp w usprawnianiu się (poprawia próby w testach sprawności fizycznej). 

- Zna przepisy poznanych dyscyplin sportowych oraz zagadnienia związane z kulturą fizyczną i potrafi 

wykorzystać je w praktyce. 

- Nie uchyla się od czynnego udziału w imprezach sportowych i reprezentuje szkołę w międzyszkolnych 

rozgrywkach sportowych.  

- Ma godną do naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej sprawnym). 

-Aktywnie uczestniczy w innych formach związanych z kulturą fizyczną na terenie szkoły i poza nią. 

- Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego jest na bardzo wysoki  

poziomie. 

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

- Staranność i zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć są na bardzo wysokim poziomie. 

- Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga   

duże postępy w osobistym usprawnieniu.  

- Uczestniczy czynnie w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.  

- Systematycznie stara się doskonalić swoją sprawność motoryczną. 

- Wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu się. 

- Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym 

działaniu. 

- Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych 

zastrzeżeń. 

- Jest koleżeński, zdyscyplinowany. Podczas zajęć przestrzega zasad BHP,  "fair play", dba 

o bezpieczeństwo innych. 

 

OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

- Bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków. 

- Osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym, przy pomocy 

nauczyciela realizuje zadania poziomu rozszerzonego.  

- Wykazuje się starannością, sumiennością w wykonywaniu zadań i zaangażowaniem w przebieg lekcji oraz 

przygotowanie się do zajęć jest na wysokim poziomie.  

- Prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze 

rekreacyjnym. 

- Ćwiczenia wykonuje nie dość dokładnie z małymi błędami technicznymi. 

- Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela. 

- Podejmuje działania nad usprawnianiem się (stara się, jednak brak w tych działaniach systematyczności) 

- Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń. 

- Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych. 
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OCENĘ DOSTATECZNĄ LUB DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń adekwatnie do wysiłku włożonego 

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. 

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 

- Wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki lekcji. 

- Nie bierze czynnego udziału w lekcji.  

- Nie wykazuje żadnego zainteresowania w zakresie usprawniania się. 

- Swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych. 

- Jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć.   

- Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia. 

- Na zajęciach wf wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku 

do kultury fizycznej. 

 

 

 

 




