
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW 

OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH 

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach; 
 jest zawsze przygotowany do zajęć; 
 wkłada dużo wysiłku w wykonywane działania; 
 powierzone mu zadania wykonuje sumiennie i starannie; 
 systematycznie uczęszcza na zajęcia – ewentualne nieobecności 
ma usprawiedliwione; 
 przestrzega zasad czystej gry na boisku i w życiu; 
 chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych; 
 jest zaangażowany w działalność sportową szkoły; 
 chętnie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego; 
 chętnie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych; 

Ocenę bardzo 
dobrą otrzymuje 
uczeń, który: 

 na zajęciach jest aktywny i zaangażowany; 
 jest przygotowany do zajęć; 
 starannie i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania; 
 systematycznie uczęszcza na zajęcia ; 
 przestrzega zasad czystej gry na boisku; 
 dość regularnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych; 
 pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego; 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 nie zawsze jest aktywny i zaangażowany na zajęciach; 
 z reguły jest przygotowany do zajęć; 
 systematycznie uczęszcza na zajęcia; 
 potrzebuje motywacji podczas wykonywania zadań ruchowych; 
 czasem uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych; 

Ocenę 
dostateczną 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 nie wykazuje szczególnej aktywności na zajęciach; 
 bywa bardzo często nieprzygotowany do zajęć; 
 często jest nieobecny na zajęciach; 
 powierzone mu zadania wykonuje niestarannie i niedbale; 
 nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 
 nie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego i nie 
szanuje powierzonego mu sprzętu sportowego; 

Ocenę 
dopuszczającą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 na zajęciach nie wykazuje żadnej aktywności; 
 regularnie jest nieprzygotowany do zajęć; 
 bardzo często opuszcza zajęcia; 
 powierzone mu zadania wykonuje bardzo niestarannie, okazując 
lekceważący stosunek do tego ,co robi; 

Ocenę 
niedostateczną 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 na zajęciach nie wykonuje i nie chce wykonywać żadnych 
powierzonych mu zadań; 
 wykazuje skrajnie lekceważący stosunek do przedmiotu; 
 nigdy nie jest przygotowany do zajęć; 
 samowolnie opuszcza zajęcia; 

 

 

 

 

 



 

OBSZAR 2. POZIOM UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWYCH 

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny 
Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 wkłada duży wysiłek w opanowanie nowych umiejętności ruchowych: 
sportowych, rekreacyjnych i utylitarnych; 
 potrafi prawidłowo opisać własną postawę ciała; 
 stosuje prawidłową technikę w grze; 
 wykonuje bezbłędnie przewrót w przód z marszu i przewrót w tył; 
 wykonuje piramidy z dużą starannością i dbałością o estetykę ruchu; 
 inicjuje i organizuje dowolną zabawę i grę ruchową; 
 dobiera odpowiedni strój i obuwie do ćwiczeń w zależności od miejsca 
zajęć i pogody; 
 potrafi dobrać kilka ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności 
motoryczne; 
 potrafi dobrać po trzy ćwiczenia ułatwiające utrzymanie prawidłowej 
postawy ciała; 
 potrafi zademonstrować prawidłową technikę podnoszenia ciężarów z 
podłoża; 

Ocenę bardzo 
dobrą otrzymuje 
uczeń, który: 

 stara się opanować jak najwięcej nowych umiejętności ruchowych: 
sportowych, rekreacyjnych i utylitarnych; 
 opisuje ogólnie własna postawę ciała; 
 w miarę poprawnie stosuje technikę w grach sportowych i 
rekreacyjnych; 
 potrafi zorganizować dowolną zabawę lub grę ruchową; 
 z drobnymi błędami wykonuje przewrót w przód i w tył; 
 potrafi dobrać odpowiedni strój sportowy do panującej pogody; 
 potrafi dobrać po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności 
motoryczne oraz ułatwiającym utrzymywanie prawidłowej postawy ciała; 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 nie wykazuje specjalnego zaangażowania w opanowanie nowych 
umiejętności ruchowych; 
 z pomocą nauczyciela omawia własną postawę ciała; 
 stosuje w grze tylko niektóre elementy techniki; 
 potrafi zorganizować dowolną zabawę i grę ruchową; 
 podejmuje próby wykonania przewrotu w przód i w tył; 
 w miarę prawidłowo dobiera strój do panującej pogody; 

Ocenę dostateczną 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 nie wykazuje chęci do opanowania nowych umiejętności ruchowych; 
 nie potrafi opisać własnej postawy ciała; 
 nie potrafi lub nie chce zastosować prawidłowej techniki gry w grach 
sportowych lub rekreacyjnych; 
 nie potrafi zorganizować dowolnej zabawy lub gry; 
 z dużymi błędami wykonuje przewroty; 
 nie potrafi dobrać odpowiedniego stroju  do panującej pogody 

Ocenę 
dopuszczającą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 nie podejmuje żadnych prób opanowania nowych umiejętności 
sportowych i rekreacyjnych; 
 w czasie gry umyślnie stosuje błędną technikę; 

Ocenę 
niedostateczną 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 nie wykonuje żadnych powierzonych mu zadań na zajęciach; 
 nie wykonuje ćwiczeń i pokazuje swoim zachowaniem, że nie zależy mu 
na opanowaniu żadnych umiejętności ruchowych; 

 

OBSZAR 3. WIADOMOŚCI Z ZAKRESU EDUKACJI FIZYCZNEJ 

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny 
Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 wyjaśnia zależność pomiędzy aktywnością fizyczną a zdrowiem; 
 wymienia i omawia zasady zdrowego stylu życia; 
 omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia; 
 wyjaśnia, dlaczego należy chronić organizm przed nadmiernym 



nasłonecznieniem i wyziębieniem; 
 zna zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych oraz zasady 
bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach; 
 wymienia zasady czystej gry w sporcie i w życiu oraz wyjaśnia, dlaczego 
należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej; 
 opisuje prawidłową postawę ciała; 
 wymienia zasady i metody hartowania organizmu; 
 interpretuje wynik pomiaru tętna przed i po wysiłku fizycznym; 
 omawia znaczenie prawidłowego podnoszenia ciężarów; 
 zna podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i sportowych; 
 wymienia nazwiska wybitnych polskich sportowców; 
 zna podstawowe zasady poruszania się po drodze na rowerze; 
 omawia prawidłowe zachowanie  się zawodnika i kibica sportowego; 
 zna zasady zachowania się na balu, zabawie tanecznej, dyskotece; 

Ocenę bardzo 
dobrą otrzymuje 
uczeń, który: 

 wymienia podstawowe zasady aktywnego wypoczynku; 
 wymienia zasady bezpieczeństwa na zajęciach ruchowych oraz zasady 
zachowania się nad wodą i w górach; 
 wymienia podstawowe cechy prawidłowej postawy ciała; 
 zna podstawową zasadę podnoszenia ciężarów; 
 zna podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i sportowych; 
 zna podstawowe zasady poruszania się po drodze na rowerze; 
 omawia postepowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia; 
 wymienia podstawowe zasady hartowania organizmu; 
 zna podstawowe zasady zachowania się kibica i zawodnika; 
 wie, jak zachować się na zabawie tanecznej i dyskotece; 
 podaje niektóre nazwiska znanych polskich sportowców; 
 wie, jak udzielić pomocy poszkodowanemu; 
 wie, jak ochronić się przed nadmiernym nasłonecznieniem; 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 wymienia tylko niektóre z podstawowych zasad zdrowego stylu życia; 
 wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia; 
 wymienia niektóre zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych 
oraz wie, jak zachować się nad wodą i w górach; 
 wymienia co najmniej dwie wady postawy ciała; 
 zna pobieżnie przepisy gier rekreacyjnych i sportowych; 
 zna przepisy poruszania się po drogach na rowerze; 
 wie, w jaki sposób powinno się podnosić ciężary; 
 rozumie rolę aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka; 
 zna podstawowe zasady ochrony przed nadmiernym 
nasłonecznieniem; 
 zna ogólne zasady zachowania się w roli zawodnika i kibica; 

Ocenę dostateczną 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 słabo zna zasady zdrowego stylu życia; 
 nie rozumie zależności pomiędzy aktywnością fizyczną a zdrowiem; 
 nie potrafi wymienić podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas 
zajęć ruchowych; 
 nie zna sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub 
życia; 
 nie wie, jak chronić organizm przed nadmiernym nasłonecznieniem; 
 nie potrafi podać przykładu wady postawy ciała; 
 bardzo słabo zna podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i 
sportowych; 
 bardzo słabo zna zasady poruszania się po drogach na rowerze; 
 nie potrafi wymienić zasad i metod hartowania organizmu; 
 nie zależy mu na przyswojeniu nowych wiadomości; 

Ocenę 
dopuszczającą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 nie potrafi wymienić zasad zdrowego stylu życia; 
 nie zna podstawowych przepisów gier oraz przepisów ruchu 
drogowego; 
 nie wykazuje chęci przyswojenia nowych wiadomości; 

Ocenę 
niedostateczną 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 z uporem i premedytacją nie udziela odpowiedzi na żadne z zadanych 
pytań; 
 nie chce przyswoić żadnych wiadomości dotyczących wychowania 
fizycznego i zdrowia; 



 lekceważy wszelkie próby nawiązania z nim rozmowy na omawiany 
temat; 

 

 

OBSZAR 4 - ROZWÓJ FIZYCZNY, SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA I WYDOLNOŚĆ ORGANIZMU NIE PODLEGAJĄ OCENIE 

 

 

ZASADY OCENIANIA: 

 przy ocenianiu ucznia z wychowania fizycznego na pierwszym 
miejscu brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w zajęcia; 

 na początku każdego roku szkolnego przedstawiane są kryteria 
otrzymywania poszczególnych stopni ze wszystkich obszarów oceniania; 

 w całym roku szkolnym oceniane są wiadomości ucznia; 

 raz w miesiącu oceniana jest postawa ucznia na zajęciach, na którą 
składają się: 

- przygotowanie do lekcji – strój sportowy (każdy brak stroju sportowego obniża ocenę o jeden 
stopień); 

- staranne wykonywanie rozgrzewki (uczeń zna rolę rozgrzewki i prawidłowo ją wykonuje); 

- wysoki poziom sprawności fizycznej i umiejętności; 

- umiejętność współpracy w zespole; 

- staranność wykonywanych ćwiczeń; 

- szacunek dla innych ćwiczących, pomoc słabszym; 

Spełnienie wszystkich warunków skutkuje oceną celującą. Jeżeli uczeń nie spełnia jednego z wyżej 
wymienionych punktów otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli nie spełnia dwóch, otrzymuje ocenę 
dobrą itd. 

 uczeń zostaje oceniany za poziom umiejętności ruchowych; 

 

 

Na ocenę semestralną lub roczną dodatni wpływ mogą mieć: 

 wzorowa postawa na wszystkich zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych (w 
tym zawodach sportowych); 

 propagowanie zdrowego stylu życia w szkole i poza szkołą; 

 uczestnictwo w pozaszkolnych formach kultury fizycznej (kluby sportowe, 
towarzystwa związane z kulturą fizyczną); 

 pomoc w organizacji pozaszkolnych imprez rekreacyjno – sportowych; 



 prace na rzecz szkoły (plakaty, gazetki, kronika, plansze). 

          Na ocenę semestralną lub roczną ujemny wpływ mogą mieć: 

 niepożądane zachowania w obrębie kultury fizycznej i zdrowia (np.: 
stosowanie różnego rodzaju używek); 

  niewłaściwe zachowanie (np.: kibicowanie) na imprezach   rekreacyjno – 
sportowych w szkole lub poza szkołą; 

 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach (wagary); 

 nadużywanie zwolnień z czynnego uczestnictwa w lekcji. 

 

Pozostałe niewyjaśnione kwestie zawarte są w statucie szkoły oraz wewnątrzszkolnym ocenianiu. 


