
 

 

Kryteria oceny ucznia z Wychowania Fizycznego – Szkoła Podstawowa 

 

Zgodnie ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 

czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

 

 

§ 11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 

ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność 

udziału ucznia w zajęciach oraz 

aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 5. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie 

opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na 

czas określony 

w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

Cele nauczania wychowania fizycznego 

1. Wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy  przez odpowiedni 

dobór środków i metod stymulujących i korygujących rozwój i funkcjonowanie 

układu ruchowego, sercowo-naczyniowego, oddechowego i nerwowego. 

2. Rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej oraz dostarczenie uczniom 

wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę i samodzielne 

podejmowanie działań w tym zakresie. 

3. Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, 

utylitarnej, rekreacyjnej i sportowej. 

4. Wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczną 

organizację zajęć ruchowych w różnych warunkach środowiskowych, indywidualnie, 

w grupie rówieśniczej oraz w rodzinie. 

5. Ukształtowanie postawy świadomego i permanentnego uczestnictwa uczniów w 

różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnych w czasie nauki w szkole oraz po 

jej ukończeniu dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego. 

6. Kształtowanie świadomości związku aktywności fizycznej ze zdrowiem. 

7. Kształtowanie postaw osobowościowych: poczucia własnej wartości, szacunku dla 

innych osób, zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych. 

8. Kształtowanie współdziałania w zespole, grupie, akceptacji siebie i innych, kultury 

kibicowania, stosowania zasady „fair play” w sporcie i w życiu. 

 

 

 



 

 

Cele oceniania 

1. Informowanie o poziomie sprawności ruchowej ucznia, o postępach w motoryce i 

umiejętnościach ruchowych ucznia, o trudnościach i specjalnych uzdolnieniach. 

2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy nad podnoszeniem swojej sprawności 

ruchowej. 

3. Diagnozowanie rozwoju fizycznego ucznia-określenie indywidualnych potrzeb i 

przyczyn trudności każdego dziecka. 

4. Wdrażanie do samokontroli i samooceny 

5. Wspieranie – wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów. 

6. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. 

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenianiu 

1. Zachowanie i postawa. 

2. Umiejętności ruchowe i organizacyjne. 

3. Wiadomości z zakresu kultury fizycznej, edukacji zdrowotnej i sportu.  

         ZACHOWANIE I POSTAWA  

 Aktywność na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zaangażowanie, wysiłek 

wkładany w rozwój sprawności udział w życiu sportowym klasy i szkoły). 

 Stosunek do przedmiotu i frekwencja na zajęciach wychowania fizycznego. 

 Przygotowanie do zajęć . 

 Dbałość o zdrowie (higiena osobista, estetyka stroju). 

 Przestrzeganie regulaminów, przepisów i obowiązków ucznia. 

 Życzliwy stosunek do innych (postawa fair play). 

UMIEJĘTNOŚCI 

 Umiejętności ruchowe: stopień opanowania umiejętności sportowo-rekreacyjnych, 

utylitarnych i zdrowotnych, (co potrafię, jak wykonuję) zgodnie z kryteriami 

oceniania. 

 Umiejętności organizacyjne, stopień  umiejętności współorganizowania zadań 

rekreacyjnych i sportowych oraz zabaw, zabaw tanecznych w grupach rówieśniczych. 

 Umie przyjąć o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole 

WIADOMOŚCI  

 Znajomość tematyki: rozwój fizyczny, rozwój sprawności fizycznej, zdrowy styl 

życia, higiena, hartowanie organizmu. 

 Znajomość i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na obiektach sportowych. 

 Znajomość regulaminów, przepisów i zasad poznanych dyscyplin sportowych. 

 Stosowanie zasady „czystej gry” i sportowego kibicowania. 

Potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się                
o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 



 Wie jak przestrzegać zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; 

posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem 
 Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna 

     *  Uczeń wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych                 

niezgodnie z przeznaczeniem. 

Metody, sposoby i częstotliwość oceny 

1. Obserwacja ucznia podczas lekcji: 

o Premiowanie aktywności. 

o Rozmowy i dyskusje w obszarze kontroli wiadomości. 

3. Zadania kontrolno-oceniające dla poszczególnych poziomów nauczania, pozwalające 

określić stopień opanowania umiejętności ruchowych. 

4. Samoocena ucznia. 

5. Częstotliwość oceniania ucznia – minimum 4 oceny w półroczu. 

Metody kontroli sprawności fizycznej 

 Test Chromińskiego, Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej, Test Zuchory oraz inne 

testy i indeksy sprawności. 

Kryteria oceny z wychowania fizycznego 

OCENA CELUJĄCA ( 6) 

 Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

 Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. 

 Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też w innych 

formach działalności związanej z wychowaniem fizycznym. 

 Prezentuje postawę fair play, jest wzorem dla innych uczniów. 

 Reprezentuje szkołę w zawodach gminnych, powiatowych lub wojewódzkich. 

 Uczestniczy systematycznie w sportowych zajęciach pozalekcyjnych. 

 Jest kulturalny, wykonuje polecenia n-la, szanuje przeciwnika, kolegów. 

OCENA BARDZO DOBRA  ( 5 ) 

 Uczeń opanował pełen zakres umiejętności i wiedzy określony wymaganiami 

edukacyjnymi programu nauczania przedmiotu w danej klasie. 

 Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie 

budzą najmniejszych zastrzeżeń. 

 Jest aktywny, wkłada maksymalny wysiłek w kształtowanie swojego rozwoju 

psychofizycznego, wykazuje pozytywny stosunek do przedmiotu. 

 Ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, pewnie, dokładnie, w odpowiednim do 

swoich możliwości tempie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych 

zawartych w programie. 

 Posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w 

praktycznym działaniu. 

 Systematycznie doskonali swą sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w 

osobistym usprawnianiu. 

 Jest zawsze przygotowany do zajęć, dba o higienę osobistą. 

 Właściwie odnosi się do swoich kolegów i koleżanek. 

 Sporadycznie uczestniczy w sportowych zajęciach  pozalekcyjnych . 



OCENA DOBRA  ( 4 ) 

 Uczeń opanował umiejętności ruchowe, zawarte w programie nauczania, na poziomie 

podstawowym wykonując ćwiczenia samodzielnie, jednak z małymi błędami 

technicznymi lub w słabym tempie. 

 Wykazuje dość dobre postępy w osobistym usprawnianiu, podejmuje liczne próby 

doskonalenia własnej sprawności fizycznej. 

 Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela. 

 Cechuje go pozytywny stosunek do przedmiotu i aktywna postawa na lekcji. 

 Zna i stosuje zasady higieny osobistej. 

 Nie wykazuje rażących błędów w zakresie wychowania społecznego (jest koleżeński i 

zdyscyplinowany). 

 Sporadycznie uczestniczy w sportowych  zajęciach  pozalekcyjnych. 

OCENA DOSTATECZNA  ( 3 ) 

 Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi 

brakami. 

 Wkłada minimalny wysiłek w swoje usprawnianie, wykazując małe postępy. 

 Ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie, z dużymi błędami 

technicznymi, czyni to niechętnie. 

 Posiada niepełne wiadomości z zakresu kultury fizycznej i nie potrafi ich wykorzystać 

w praktycznym działaniu. 

 Przejawia braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do 

przedmiotu. 

 Sporadycznie jest nieprzygotowany do lekcji. 

 Nie wykazuje aktywności na lekcjach. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA  ( 2 ) 

 Uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne braki. 

 Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi. 

 Jego wiadomości z przedmiotu są niewystarczające. 

 Niesystematycznie bierze udział w zajęciach (min. ilość obecności: 50%) i wykazuje 

bardzo małe postępy w osobistym usprawnianiu. 

 Jest często nieprzygotowany do zajęć. 

 Jego postawa społeczna budzi poważne zastrzeżenia. 

OCENA NIEDOSTATECZNA ( 1) 

 Uczeń jest daleki od spełniania wymagań stawianych w podstawie programowej. 

 Najprostsze ćwiczenia wykonuje z rażącymi błędami. 

 Często świadomie odmawia wykonania ćwiczeń. 

 Charakteryzuje się niewiedzą z zakresu kultury fizycznej. 

 Jego stosunek do przedmiotu jest lekceważący, a postawa na lekcji nieodpowiednia – 

utrudniająca sprawne i bezpieczne prowadzenie zajęć. 

 Nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu. 

Wystawienie oceny okresowej 

Podstawą oceny okresowej z wychowania fizycznego jest: 

1. Systematyczne i aktywne uczestnictwo w lekcji. 

2. Zdyscyplinowanie i postawa fair play. 



3. Posiadanie odpowiedniego stroju( biała koszulka, sportowe spodenki, obuwie 

sportowe) 

Ocena cząstkowa za przygotowanie do zajęć w semestrze: 

 Uczeń w półroczu może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w wymiarze 3 godzin 

lekcyjnych z powodu braku stroju lub przyczyn zdrowotnych, za każde kolejne, 

nieusprawiedliwienie zajęć uczeń otrzyma ocenę niedostateczną.  

* Uczeń zawsze posiada strój sportowy – bardzo  dobry . 

4. Przystąpienie do sprawdzianów, w razie nieobecności zaliczenie sprawdzianu w ciągu 

dwóch tygodni od powrotu do szkoły lub uzgodnienie terminu z nauczycielem. 

5. Postęp w rozwoju sprawności motorycznej mierzony na podstawie testów 

sprawnościowych i zadań kontrolno – sprawdzających. 

6. Znajomość przepisów i zasad poznanych dyscyplin sportowych. 

7. Wkład ucznia w opanowanie określonych umiejętności wyrażający się dodatkową 

pracą.  

  Obniża się  ocenę za: 

 Używanie wulgaryzmów. 

 Brak tolerancji (wyśmiewanie się z kolegów). 

 Ignorowanie uwag nauczyciela. 

 Niechętny stosunek do ćwiczeń. 

 Zajmowanie się sprawami  niezwiązanymi z lekcją. 

 Brak podporządkowania się pracy zespołowej. 

 Spóźnianie się na lekcję . 

Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego 

Uczeń i rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do 

wykonywania ćwiczeń (przebyte choroby, urazy). Każda niedyspozycja ucznia musi być 

potwierdzona przez rodzica na piśmie (za wyjątkiem nagłych wypadków). W innym 

przypadku będzie uznawana za brak stroju. Dopuszcza się zgłoszenie niedyspozycji przez 

ucznia jeśli zaistniała w szkole. 

 

Gimnastyka 

 

Klasa IV Klasa V Klasa VI 

Ocenia podlegają elementy 

gimnastyczne 

-przewrót w przód z 

przysiadu 

podpartego do przysiadu 

-przewrót w tył z 

przysiadu 

podpartego do przysiadu 

-przejście po przyrządzie 

równoważnym 

 

Ocenie podlegają 

elementy 

gimnastyczne 

-z uniku podpartego 

odbiciem jednonóż 

przewrót w przód do 

przysiadu podpartego i 

przewrót w tył do uniku 

podpartego 

-leżenie przewrotne i  

przerzutne 

 

 

Ocenie podlegają 

elementy 

gimnastyczne 

-przewrót w przód z 

naskoku na RR 

połączony w tył postawy 

stojąc w rozkroku do 

dowolnej pozycji 

-układ ćw. na równoważni 

z przyborem (chód 

bokiem, tyłem, obrotami) 

 



 

RYTM – MUZYKA – TANIEC 

 

Klasa IV Klasa V Klasa VI 

Wykonanie 

podstawowego kroku 

wybranego tańca 

regionalnego 

(krakowiaka, polki ) 

 

 

Krok podstawowy- 

polonez w parach, 

dowolny układ figur  

 

Wykonanie krótkiej 

improwizacji ruchowej z 

dowolnym 

przyborem(ćw. taneczne 

RR, NN, kroki taneczne, 

obroty, fale, podskoki 

taneczne) 

 

 

 

 

Lekkoatletyka 

 

Klasa IV Klasa V Klasa VI 

1. Technika startu 

niskiego- bieg krótki 

2. Technika startów z 

różnych pozycji 

wyjściowych 

 

 

1.Technika startu 

niskiego-bieg 40m  

2.Technika rzutu 

piłeczką palantową 

1. Start  i bieg 60 m 

2. Skok w dal techniką 

naturalną 

 

 

 

Zespołowe Gry Sportowe 

 

Mini piłka nożna 

 

Klasa IV Klasa V Klasa VI 

1. Prowadzenie piłki 

po prostej (dowolną 

nogą) 

2. Strzał  na bramkę  

 

1.Prowadzenie piłki  w 

parach 

2. Podania wew. częścią 

stopy w parach 

3. Strzał do 

bramki po 

prowadzeniu 

 

1.Prowadzenie piłki 

slalomem, strzał do 

bramki 

2.Podania w biegu 

zakończone strzałem 

 3.Żonglerka piłki 

nogą 

 

 

 

 

Mini piłka siatkowa 

 

 

Klasa IV Klasa V Klasa VI 

1.Przerzuty piłki w parach 

przez siatkę 

 

2.,,Rzucanka” siatkarska-

1. Odbicia sposobem  

górnym w dwójkach 

 

2.Zagrywka dolna - technika 

1.Technika odbić 

sposobem górnym lub 

dolnym w parach 

2. Technika zagrywki 



umiejętność ustawienia się 

na boisku 

 

 sposobem dolnym lub 

dolnym 

3. Umiejętność gry 

szkolnej 

 

 

 

Mini piłka koszykowa 

 

Klasa IV Klasa V Klasa VI 

1.Kozłowanie piłki w 

dowolnym tempie i 

kierunku  po prostej 

2.Podania piłki sprzed 

klatki piersiowej w parach 

w miejscu. 

 

 

1.Podanie i chwyt piłki 

oburącz w ruchu ze 

współpartnerem  

 

2.Kozłowanie piłki 

slalomem ze zmianą ręki 

kozłującej zakończone 

rzutem do kosza. 

 

1.Rzut piłki do kosza z 

dwutaktu po 

kozłowaniu piłki. 

 

2.Tor zwinnościowy z 

wykorzystaniem 

poznanych elementów ( 

kozłowanie, podanie, 

chwyt, zatrzymanie na 

jedno i dwa tempa, rzut do 

kosza) 

 

 

Mini piłka ręczna 

 

Klasa IV Klasa V Klasa VI 

1.Kozłowanie piłki ręką 

prawą i lewą po linii 

prostej, rzut piłki do 

bramki dowolnym 

sposobem. 

2.Podania w parach w 

miejscu. 

1.Kozłowanie miedzy 

stojakiem ze zmianą ręki 

kozłującej zakończenie 

rzutem d bramki 

2.Podania w parach w 

biegu. 

1.Zwinnościowy tor 

przeszkód z 

wykorzystaniem 

poznanych elementów 

technicznych(Podanie, 

chwyt piłki, kozłowanie, 

rzut z wyskoku). 

2.Podania w rytmie 3 

kroków zakończone rzutem 

do bramki. 

 

 

 

 


