
ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU 

W DĄBRÓWCE 

 

 

 

1. Przedmiotowe zasady oceniania zostały skonstruowane w oparciu  

o następujące dokumenty: 
 

 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 STATUT SZKOŁY 

 AUTORSKI PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO „Aktywni przez całe życie”. 
 
 

2. Zasady ogólne: 
 
Obowiązują dwa tryby nauczania: tryb stacjonarny oraz tryb zdalny. 
 

Przedmiotem oceny są: 
 

 postawa ucznia/zaangażowanie 

 umiejętności ruchowe   

 wiadomości  

 uczestnictwo w aktywności pozalekcyjnej i pozaszkolnej  

 osiągnięcia sportowe na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim  

i ogólnopolskim, 

 prace dodatkowe  

 

       

3. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 
 

- testy sprawności fizycznej  

- test umiejętności praktycznych 

- test wiedzy (odpowiedź ustna, test w formie pisemnej, prezentacja, wykonanie gazetki, 

plakatu) 
 

4. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności: 

 

Postawa ucznia  

 aktywność i zaangażowanie w przebieg lekcji; 

 przygotowanie do zajęć – posiadanie odpowiedniego do ćwiczeń stroju sportowego; 

  sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków; 

  stosunek do partnera i przeciwnika; 

  współpraca ze współćwiczącym i w grupie, wzajemna pomoc; 

  przestrzeganie regulaminów obiektów sportowych oraz przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego; 



 kierowanie się zasadą fair play. 

 

 

Umiejętności ruchowe (sprawdzian praktyczny)  

Ocenie podlegają umiejętności techniczne będące przedmiotem nauczania, zgodne   

z podstawą programową  i indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami. 
 

Wiadomości  
Ocenie podlega znajomość zasad bhp, asekuracji, przepisów poznanych dyscyplin oraz 

wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej. 
 

Uczestnictwo w aktywności pozalekcyjnej i pozaszkolnej  

 Ocenie podlega systematyczny i aktywny udział w zajęciach SKS, reprezentowanie 

szkoły w zawodach sportowych, systematyczny trening wybranej dyscypliny w klubie 

sportowym, uczestnictwo w masowych imprezach sportowo-rekreacyjnych. 

 

Osiągnięcia sportowe na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim  

i ogólnopolskim  

 

Prace dodatkowe wykonywane w trakcie zajęć stacjonarnych lub online 

Wykonanie gazetki, plakatu, prezentacji itp.  

 

Sprawność motoryczna mierzona jest specjalnymi testami, które służą kontroli poziomu cech 

motorycznych ucznia. Ocenie podlega stopień zaangażowania w wykonywane testy oraz postęp 

czyniony przez ucznia. 

 

Przy ocenianiu nauczyciel bierze pod uwagę indywidualne możliwości ucznia oraz 

wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków na zajęciach wychowania 

fizycznego. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej nauczyciel dodatkowo bierze pod uwagę 

systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność  

w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.  

       

 

5. Skala i waga ocen. 
 

Postawa ucznia – waga 3 
 

Umiejętności ruchowe (sprawdzian praktyczny) – waga 2 
 

Wiadomości – waga 2 
 

Uczestnictwo w aktywności pozalekcyjnej i pozaszkolnej – waga 3 
 

Osiągnięcia sportowe na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim  

i ogólnopolskim – waga 3 
 



Prace dodatkowe - waga 1 

          
 

6. Ocena śródroczna i roczna. 

 

Skala ocen – zarówno w ocenianiu cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym 

stosuje się następujące stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki: 

1 – niedostateczny 

2 – dopuszczający 

3 – dostateczny 

4 – dobry 

5 – bardzo dobry 

6 – celujący 

 
 

Ocena śródroczna jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych  

w pierwszym półroczu. Natomiast ocena roczna jest średnią ważoną wszystkich ocen z I 

 i II półrocza. 
 
 

7. Szczegółowe wymagania edukacyjne. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń , który : 

- zawsze jest przygotowany do lekcji, 

- bierze aktywny udział w lekcjach , 

- aktywnie udziela się w zajęciach pozalekcyjnych, 

- wszystkie zaplanowane sprawdziany zalicza w terminie na wysokim poziomie, 

- wykazuje znaczny postęp w sprawności fizycznej lub utrzymuje stale wysoki 

poziom, 

- reprezentuje szkołę w zawodach i imprezach sportowych osiągając przy tym 

wysokie wyniki, 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

- jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu jest wzorowy, 

- prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, 

- posiada wiedzę z zakresu wychowania fizycznego - przepisy gry, technika, 

taktyka poszczególnych dyscyplin sportowych i stosuje je w praktyce (np. 

podczas gier zespołowych), zna wybitnych polskich sportowców, 

- zawsze kieruje się zasadą fair-play. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który : 

-        prezentuje umiejętności ruchowe na poziomie bardzo dobrym, 



- jest zawsze przygotowany do lekcji, 

- bierze aktywny udział w lekcji, 

- uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, 

- wszystkie zaplanowane sprawdziany zalicza w terminie w stopniu bardzo 

dobrym , 

- bierze udział w imprezach sportowych i zawodach sportowych , osiągając dobre 

wyniki , 

- jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu nie budzą zastrzeżeń, 

- wie jak dbać o zdrowie i prowadzi zdrowy tryb życia , 

-  posiada wiedzę z zakresu wychowania fizycznego i potrafi wykorzystać  

posiadane wiadomości w praktyce,      

-  zawsze kieruje się zasadą  fair-play . 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który : 

- systematycznie i aktywnie uczestniczy w lekcji , stara się regularnie nosić strój 

sportowy , 

- dba o swoją sprawność fizyczną i stara się ją rozwijać, 

- posiada podstawowe wiadomości określone programem, 

- sprawdziany przewidziane przez nauczyciela zalicza w stopniu dobrym,  

- jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń, 

- posiada nawyki higieniczno-zdrowotne, 

- stara się brać udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

- stosuje zasadę fair-play . 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który : 

- nie zawsze jest przygotowany do zajęć,  

- wykazuje się zbyt małą aktywnością na lekcji, 

- wykazuje braki w wiadomościach, 

- radzi sobie z zadaniami praktycznymi o średnim stopniu trudności, 

- zaplanowane sprawdziany zalicza w stopniu dostatecznym, 

- nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

- wykazuje braki w zakresie podstawowych nawyków higieniczno-zdrowotnych, 

- nie wykazuje rażących braków w postawie społecznej i stosunku do przedmiotu 

. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który : 

- bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji - nie nosi stroju sportowego, 

- przejawia niewielką aktywność na lekcji, 

- ma bardzo duże braki w zakresie wiadomości i umiejętności, 

- wykonuje tylko ćwiczenia o niewielkim stopniu trudności, 

- sprawdziany zalicza w stopniu minimalnym, 

- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 

- nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, 

- jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzą zastrzeżenia, 



- wykazuje duże zaniedbania w zakresie podstawowych nawyków higieniczno-

zdrowotnych, 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który : 

- notorycznie nie nosi stroju sportowego, 

- bardzo często opuszcza lekcje (nieusprawiedliwione nieobecności, ucieczki), 

- wykazuje brak aktywności na lekcji, 

- nie zalicza w terminie lub w ogóle sprawdzianów przewidzianych przez 

nauczyciela, 

- posiada lekceważący stosunek do przedmiotu, 

- wykazuje rażące braki w zakresie kultury osobistej i podstawowych nawyków 

higieniczno-zdrowotnych, 

- nie stosuje zasady fair-play,  

 

8. Zasady oceniania obowiązujące w okresie zdalnego nauczania: 

 

 Nauczyciel systematycznie przesyła uczniom materiały edukacyjne oraz łączy 

się z uczniami poprzez platformę edukacyjną Google Classroom (linki do 

filmów, artykułów, prezentacje, zadania itp.). 

 Nauczyciel zwraca uwagę, by ilość przekazywanych materiałów teoretycznych 

nie była zbyt obszerna, wskazuje zadania do wykonania, sposób ich realizacji 

oraz formę w jakiej należy przesłać efekty pracy.  

 Materiał realizowany przez okres nauki zdalnej będzie dotyczył przede 

wszystkim opanowania wiadomości wynikających z podstawy programowej. 

Dodatkowo nauczyciele wspierać będą aktywność fizyczną uczniów proponując 

im różnego rodzaju formy ruchu możliwe do zrealizowania w domu.  

 Podczas trwania zajęć on-line nauczyciel ocenia wiedzę i zaangażowanie ucznia, 

a także sumienność w wywiązywaniu się z powierzonych mu zadań.  

 Wystawiając ocenę, nauczyciel zwraca szczególną uwagę na kreatywność 

podopiecznych, ich zaangażowanie, przestrzeganie terminów oddawania 

zleconych prac i zadań.  

 Nauczyciel wystawia ocenę półroczną i roczną, biorąc pod uwagę zarówno 

oceny uzyskane w trakcie trwania zajęć w szkole oraz te zdobyte przez ucznia w 

trakcie realizowania wychowania fizycznego w formie zdalnej.  

 

9. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych. 
 

Zgodnie ze Statutem Szkoły. 

 

10. Kryteria oceniania w stosunku do uczniów z dysfunkcjami. 
 

W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych oraz ze specyficznymi problemami 

edukacyjnymi możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego 



ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie 

wiadomości przez danego ucznia. Przy ocenianiu nauczyciel kieruje się zaleceniami 

zawartymi w opinii/orzeczeniu z poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

 

 
 

11. Zasady uzupełnienia braków i poprawy ocen. 
 

Sprawdzian umiejętności ruchowych ma charakter ćwiczenia praktycznego i może się odbyć 

niezależnie od sprawdzianu z innego przedmiotu w danym dniu lub tygodniu. 

Uczeń nieobecny na sprawdzianie po powrocie do szkoły ma obowiązek niezwłocznie 

zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia terminu zaliczenia sprawdzianu. Na poprawę 

lub uzupełnienie braków uczeń ma 2 tygodnie od momentu powrotu do szkoły. Termin 

zaliczenia może być indywidualnie wydłużony w uzasadnionych przypadkach (długa 

choroba, kontuzja) po uzgodnieniu z nauczycielem. 
 

 
 

12. Nieprzygotowanie do lekcji: 
 

Każde nieprzygotowanie ucznia do zajęć – brak stroju – jest przez nauczyciela odnotowywane 

w Mobidzienniku (np) i ma wpływ na ocenę za zaangażowanie ucznia  

w danym miesiącu. 

Uczeń uczestniczący w lekcji online bez włączonej kamery będzie traktowany jak osoba 

nieobecna. 

 
 

13. Obowiązki ucznia i rodziców: 

 

 Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminów korzystania z obiektów sportowych  oraz 

stosować się do zasad bezpieczeństwa. 

 Uczeń ma obowiązek posiadać odpowiedni do ćwiczeń strój sportowy - biała koszulka, 

spodenki w ciemnym kolorze, buty sportowe na jasnej podeszwie (strój na salę 

gimnastyczną). 

 Dodatkowo uczeń ma obowiązek posiadania stroju umożliwiającego udział w zajęciach 

wychowania fizycznego na zewnątrz na każdej lekcji. 

  Uczeń noszący okulary winien jest pozostawić okulary w szatni (w etui) i używać szkieł 

kontaktowych lub specjalnych okularów sportowych. 

 Zabrania się noszenia podczas lekcji pierścionków, naszyjników, zegarków itp. ozdób. 

 

  Obowiązkiem ucznia jest zgłoszenie nauczycielowi każdego, nawet najmniejszego 

wypadku, kontuzji lub gorszego samopoczucia. 

14. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego przez Dyrektora Szkoły na podstawie 

zwolnienia lekarskiego może być nieobecny na zajęciach po uzgodnieniu tego z 

wychowawcą oraz Dyrekcją szkoły. 



15.  Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego przez Dyrektora Szkoły na podstawie 

opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w zajęciach musi 

być obecny na lekcjach. Uczeń taki jest oceniany  i klasyfikowany. 

16.  Zwolnienia od rodziców nie zwalniają ucznia z aktywnego udziału w lekcji 

wychowania fizycznego. W uzasadnionych przypadkach (np. po chorobie), 

nauczyciel dostosuje wysiłek fizyczny do możliwości ucznia. 

 

17. Rodzice zobowiązani są powiadomić nauczyciela jeśli występują u ucznia 

jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa  w aktywności 

fizycznej. 

 
 

 

 


