
System oceniania z wychowania fizycznego 

 w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica  

w Zamościu  w roku szkolnym 2017/2018 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania szkoły 

2. Ocena okresowa lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony 

poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych/ 

3. Przy ustalaniu oceny okresowej i rocznej uwzględnia się przede wszystkim wysiłek 

ucznia wynikający z realizacji programu nauczania oraz systematyczny udział w 

lekcjach wychowania fizycznego. 

4. Szkolne ocenianie z wychowania fizycznego ma być czynnikiem motywującym 

młodzież do aktywności fizycznej w wymiarze teraźniejszym i przyszłościowym.  

5. Za jednorazowe, zgłoszone przed lekcją nieprzygotowanie się do zajęć, brak aktywności, 

brak zaangażowania w przebieg zajęć uczeń otrzymuje „-”. Pięć takich znaków w ciągu 

semestru zamieniane jest na cząstkową ocenę niedostateczną.  

6. Za dodatkowe przygotowanie się do zajęć, aktywność i zaangażowanie się w przebieg 

zajęć uczeń otrzymuje „+”. Pięć takich znaków w ciągu semestru zamieniane jest na 

cząstkową ocenę celującą.  

7. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego decyzją administracyjną 

dyrektora szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii 

8. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres 

uniemożliwiający wystawienie oceny okresowej lub klasyfikacyjnej na koniec roku 

szkolnego, zamiast oceny nauczyciel wychowania fizycznego wpisuje "zwolniony". 

9. Oceny cząstkowe za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji 

społecznych będą realizowane według następującej skali ocen 
   

  1- niedostateczny 

  2 - dopuszczający 

  3- dostateczny 

  4- dobry 

  5- bardzo dobry 

  6- celujący 
 

                       dodatkowe oznaczenia "+" i "-".  

 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  
W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary 

aktywności ucznia: 
 
1. Postawę ucznia i kompetencje społeczne 



2. systematyczny udział i aktywność w trakcje lekcji  

3. Sprawność fizyczną (kontrola) 

•  siła mm. brzucha - siady z leżenia tyłem 

• gibkość- skłon tułowia w przód z podwyższenia  

• bieg wahadłowy 4 razy 10m  

4. Umiejętności ruchowe  

• gimnastyka   

�  przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego 

� układ ćwiczeń gimnastycznych  

• minipiłka nożna  

� prowadzenie piłki wewnętrzną częścią stopy prawą lub lewą nogą 

� uderzenie piłki na bramkę   

• minipiłka ręczna 

� rzut na bramkę jednorącz z kilku kroków marszu  

� podania piłki jednorącz półgórne  

• minikoszykówka 

� kozłowanie piłki w marszu lub biegu po prostej i ze zmianą ręki 

 kozłującej  

� podania oburącz sprzed klatki piersiowej  

• minipiłka siatkowa  

� odbicie piłki sposobem oburącz górnym po własnym podrzucie  

• lekkoatletyka  

� start niski 

� rzut piłeczką palantową  

� skok w dal sposobem naturalnym  

� bieg 300m 

 

W klasie V  szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary 
aktywności ucznia: 

 

1. Postawę ucznia i kompetencje społeczne 

2. Systematyczny udział i aktywność w trakcje lekcji  

3. Sprawność fizyczną (kontrola) 

• siła mm. brzucha - siady z leżenia tyłem 

• gibkość- skłon tułowia w przód z podwyższenia  

• bieg wahadłowy 4 razy 10m  

• skok w dal z miejsca 

 4. Umiejętności ruchowe  

• gimnastyka 

� skok rozkroczny przez kozła 



� prosty układ gimnastyczny zawierający elementy: przewrót w przód, 

przewrót w tył, mostek z leżenia tyłem, przerzut bokiem. 

• minipiłka nożna  

�  podania i przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy  

� prowadzenie piłki w truchcie ze zmianą kierunku ruchu 

• minikoszykówka 

� kozłowanie piłki ze zmianą tempa i kierunku ruchu 

� rzut do kosza z miejsca 

• minipiłka ręczna 

� kozłowanie piłki w truchcie ze zmianą tempa i kierunku  

� rzut na bramkę z przeskokiem 

• minipiłka siatkowa 

� odbicie piłki sposobem oburącz górnym i dolnym po dorzuceniu piłki 

przez partnera 

� zagrywka dolna  

• lekkoatletyka 

� bieg 300 m 

� skok w dal techniką naturalną 

� rzut piłeczką palantową  

W klasie VI  szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary 
aktywności ucznia: 

 
1. Postawę ucznia i kompetencje społeczne 

2. Systematyczny udział i aktywność w trakcje lekcji  

3. Sprawność fizyczną (kontrola) 

• siła mm. brzucha - siady z leżenia tyłem 

• gibkość- skłon tułowia w przód z podwyższenia  

• bieg wahadłowy 4 razy 10m  

• skok w dal z miejsca 

 4. Umiejętności ruchowe  

• gimnastyka 

� skok rozkroczny przez kozła 

� prosty układ gimnastyczny zawierający elementy: przewrót w przód, 

przewrót w tył, mostek z leżenia tyłem, przerzut bokiem, przewrót w tył 

o nogach prostych do przysiadu podpartego 

• minipiłka nożna  

�  podania i przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy w ruchu 

� prowadzenie piłki ze zmianą kierunku i tempa ruchu  

� strzał do bramki po prowadzeniu piłki  

• minikoszykówka 

� kozłowanie piłki ze zmianą tempa i kierunku ruchu 



� podania piłki w miejscu i w ruchu 

• minipiłka ręczna 

� podania piłki w miejscu i w ruchu 

� kozłowanie z zmianą tempa i kierunku ruchu 

• minipiłka siatkowa 

� odbicie piłki sposobem oburącz górnym i dolnym z partnerem  

� zagrywka dolna  

• lekkoatletyka 

� bieg 600 m 

� bieg 60m 

� skok w dal techniką naturalną 

� rzut piłeczką palantową  

W klasie VII  szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary 
 aktywności ucznia: 

1. Postawę ucznia i kompetencje społeczne 

2. Systematyczny udział i aktywność w trakcje lekcji  

3. Sprawność fizyczną (kontrola) 

•  siła mm. brzucha - siady z leżenia tyłem 

• gibkość- skłon tułowia w przód z podwyższenia  

• bieg 4x10m  

• skok w dal z miejsca 

• pomiar siły względnej - zwis na ugiętych rękach 

• bieg na dystansie 800m dziewczęta, 1000m chłopcy 

4. umiejętności ruchowe  

• gimnastyka  

� skok kuczny przez skrzynie  

� układ ćwiczeń gimnastycznych zawierający przewroty w przód,  tył, 

przerzut bokiem  

• piłka nożna  

� prowadzenie piłki ze zmianą kierunku i poruszania się i nogi 

prowadzącej 

� strzał na bramkę po prowadzeniu  

• koszykówka  

� rzut do kosza z dwutaktu po podaniu od współćwiczącego  

� podania oburącz sprzed klatki piersiowej ze zmianą miejscu i kierunku 

poruszania się 

• piłka ręczna  

� podania piłki jednorącz półgórne w biegu 

� rzut z wyskoku po kozłowaniu piłki ze zmianą kierunku 

• piłka siatkowa  

� łączone odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym  w parach 

� zagrywka sposobem górnym  



II. KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ  LUB ROCZNEJ Z 
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  
 

 

a) Ocena celująca 
 

Ocenę celującą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, 

który: 

 

• jest zawsze przygotowany do zajęć wychowania fizycznego 

• nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych , 

rodzinnych lub osobistych 

• charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej 

• bardzo chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz 

szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej  

• reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na poziomie powiatu, rejonu, 

województwa lub w zawodach ogólnopolskich 

• w sposób bardzo dobry wykonuje wszystkie ćwiczenia w czasie lekcji  

• w sposób bezwzględny stosuje sie do zasady bezpiecznej organizacji zajęć 

wychowania fizycznego  

• zalicza wszystkie testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania  

• uzyskuje znaczny posęp w kolejnych próbach sprawnościowych  

• zalicza wszystkie sprawdziany i testy bez jakichkolwiek błędów technicznych 

lub taktycznych 

• wykonanie zadania ruchowego może być zawsze przykładem i wzorem do 

naśladowania dla innych współćwiczących 

• wykonuje zadania ruchowe nie tylko efektownie, ale i efektywnie 

• stosuje wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz 

zespołowych, które były nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego 

• posiada rozległą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego 

• wykazuje się dużym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w 

kraju i zagranicą  

 b) Ocena bardzo dobra  

Ocenę bardzo dobrą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, 

który: 

• jest przygotowany do zajęć z wychowani fizycznego 

• nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, 

rodzinnych lub osobistych 

• charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej  

• chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz 

szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej 



• w sposób bardzo dobry wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji 

• pokazuje i demonstruje niektóre umiejętności ruchowe  

• stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego 

• zalicza prawie wszystkie testy i próby sprawnościowe ujęte w programie 

nauczania  

• uzyskuje znaczny postęp w kolejnych próbach sprawnościowych  

• ćwiczenia wykonuje zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w 

konkurencjach indywidualnych i zespołowych 

• zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z  niewielkimi błędami 

technicznymi lub taktycznymi 

• ćwiczenia wykonuje zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w 

konkurencjach indywidualnych lub zespołowych  

• potrafi wykonać ćwiczenia o dużym stopniu trudności  

• stosuje umiejętności ruchowe w trakcie gry właściwej 

• stosuje prawie wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz 

zespołowych, które były nauczane w trakcie zajęć z wychowania fizycznego. 

 

 c) Ocena dobra 

Ocenę dobrą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który: 

• jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, ale zdarza mu się nie brać 

udziału w lekcjach z różnych powodów 

• nie ćwiczy na lekcjach tylko z ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych 

lub osobistych 

• charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej 

• sporadycznie współ[pracuje z nauczycielami wychowani fizycznego na rzecz 

szkolnej kultury fizycznej 

• w sposób dobry wykonuj większość ćwiczeń w trakcie lekcji  

• umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczącego przygotować miejsce 

ćwiczeń 

• nie zawsze stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania 

fizycznego 

• zalicza większość testów i prób sprawnościowych ujętych w programie 

nauczania 

• wykonuje określone próby sprawności fizycznej na ocenę dobrą  

• uzyskuje niewielki postęp w kolejnych próbach sprawnościowych 

• wykonuje ćwiczenia nie zawsze zgodnie z przepisami lub zadami 

obowiązującymi w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych  

• potrafi wykonać ćwiczenia o przeciętnym poziomie sprawności  

• nie potrafi wykorzystać opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry 

właściwej lub szkolnej 

• posiada dobrą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego 



 d)  Ocena dostateczna 

Ocenę dostateczną na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, 

który: 

 

• jest przygotowany do zajęć, ale często mu sie zdarza nie brać udziału w 

lekcjach z różnych powodów  

• nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub 

osobistych 

• charakteryzuje sie przeciętnym poziomem kultury osobistej  

• nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej 

kultury fizycznej  

• w sposób dostateczny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji  

• umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce 

ćwiczeń  

• nie często stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego 

• zalicza tylko niektóre testy i próby sprawnościowe ujęte w programie 

nauczania  

• wykonuje określony próby sprawności fizycznej na ocenę dostateczną  

• zalicza sprawdziany umiejętności ruchowych z dużymi błędami technicznymi i 

taktycznymi  

• wykonuje ćwiczenia prawie zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami 

obowiązującymi w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych  

• potrafi wykonać ćwiczenia o niskim stopniu trudności  

• nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry 

właściwej lub szkolnej  

• posiada dostateczną wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego  

e) ocena dopuszczająca 
 

Ocenę dopuszczającą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje 

uczeń, który: 

 

• bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji, zapomina stroju  

• nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych i 

osobistych 

• nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej 

kultury fizycznej 

• w sposób nieudolny stosuje wykonuje większość ćwiczeń w trakcie lekcji  

• bardzo często nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania 

fizycznego, a zachowanie ucznia na lekcji może zagrażać zdrowiu i życiu 

współćwiczących  

• zalicza tylko pojedyncze testy i próby sprawnościowe ujęte w programie 

nauczania  



• nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych 

• zalicza sprawdziany umiejętności ruchowych z rażącymi błędami 

technicznymi i taktycznymi 

• wykonuje ćwiczenia zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami 

obowiązującymi w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych  

• potrafi wykonać ćwiczenia o bardzo niskim stopniu trudności  

• wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie  

• nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry 

właściwej lub szkolnej  

• posiada niewielką wiedzę  nt. rozwoju fizycznego i motorycznego 

• wykazuje się niskim zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w 

środowisku lokalnym i kraju 

 f) ocena niedostateczna 

Ocenę niedostateczną na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje 

uczeń, który: 

• prawe zawsze jest nieprzygotowany do lekcji , zapomina stroju 

• bardzo często nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, 

rodzinnych i osobistych 

• charakteryzuje sie bardzo niskim poziomem kultury osobistej 

• nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej 

kultury fizycznej  

• w sposób bardzo nieudolny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji 

• nigdy nie przygotowuje miejsca ćwiczeń 

• nigdy nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, 

a zachowanie ucznia na lekcji może zagrażać zdrowiu i życiu 

współćwiczących  

• nie zalicza większość prób sprawnościowych i testów ujętych w programie 

nauczania 

• nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych 

• zalicza sprawdziany umiejętności ruchowych z bardzo rażącymi błędami 

technicznymi i taktycznymi 

• wykonuje ćwiczenia zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami 

obowiązującymi w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych  

• nie potrafi wykonać ćwiczenia nawet o bardzo niskim stopniu trudności  

• wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie  

• nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry 

właściwej lub szkolnej  

• posiada niedostateczną wiedzę  nt. rozwoju fizycznego i motorycznego 

• wykazuje się niedostatecznym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń 

sportowych w środowisku lokalnym i kraju 

 


