
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
DLA UCZNIÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR6   im. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU  
W KLASIE V  

 ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA 
 
 
1.Skala ocen  
 

Zarówno w ocenianiu cząstkowym, jak i okresowym 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 „-” , „+”  

 
 
2.Przedmiot oceny  
 

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

wynikających ze specyfikacji zajęć. 

Ocenianiu podlegają : 

- sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przedmiotu 

- zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć 

- stosunek do partnera i przeciwnika 

- stosunek do własnego ciała 

- aktywność fizyczna 

- zaangażowanie w realizację zadań projektu edukacyjnego 

- postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas 

zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami 

- osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom 

zdobytej wiedzy. 

 
 
3.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, bierze udział w konkursach, zawodach i olimpiadach, reprezentując 

szkołę.  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania dla danej klasy. 

Staranności sumienność w wykonywaniu zadań oraz zaangażowanie w przebieg lekcji  i 



przygotowanie się do zajęć są na bardzo wysokim poziomie. Taki uczeń prowadzi sportowy i 

higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże 

postępy w osobistym usprawnieniu. Uczestniczy czynnie w zajęciach pozalekcyjnych 

pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.  

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków, osiąga 

postęp w poszczególnych klasach opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie 

podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu rozszerzonego. 

Staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz 

przygotowania się do zajęć są na wysokim poziomie. Taki uczeń prowadzi higieniczny tryb 

życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych  i pozaszkolnych o charakterze sportowo-

rekreacyjnym.  

 
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 przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, 

swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, 

jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć.  

 

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.  

 

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.  

 

 
4.Sposób informowania o ocenach  
 

O uzyskaniu poszczególnych ocen uczniowie i rodzice będą informowani przez wpis do 

dziennika, bezpośrednio po otrzymaniu oceny.  O proponowanej ocenie okresowej i rocznej, 

rodzice i uczniowie zostaną poinformowani najpóźniej na dwa tygodnie przed konferencją 

klasyfikacyjną. O uzyskanej przez ucznia ocenie niedostatecznej na koniec semestru lub roku 

szkolnego rodzice zostaną powiadomieni pisemnie na tydzień przed konferencją 

klasyfikacyjną. Standardy wymagań w zakresie postawy, wiadomości i umiejętności na 

poszczególnych poziomach są integralną częścią niniejszych zasad. 

Za udział w zawodach międzyklasowych i szkolnych na szczeblu miasta, powiatu uczeń 

otrzymuje (+). Premiowane są oceną  zdobyte miejsca. I tak odpowiednio: 

 

 
5. Wymagania szczegółowe 



 

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  


