
 

PRZEDMIOTOWEZASADY OCENIANIA   

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LIPCE  

 
 

I. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY  

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz 

jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy). 

2. Jest aktywny na lekcji. 

3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed  

i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni). 

4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba  

o bezpieczeństwo własne i kolegów. 

5. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej 

sprawnym). 

6. Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą  

7. i celującą. 

8. Reprezentuje szkołę w zawodach co najmniej na szczeblu gminy i powiatu. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz 

jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy). 

2. Jest aktywny na lekcji. 

3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed  

i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni). 

4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba  

o bezpieczeństwo własne i kolegów. 

5. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej 

sprawnym). 

6. Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i bardzo 

dobrą. 

7. Uczeń robi systematyczne postępy. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz 

jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy). 

2. Jest aktywny na lekcji. 

3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed  

i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni). 

4. Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej sprawnym ). 

5. Wykonuje elementy nauczane na ocenę, co najmniej dostateczną lub dobrą. 

6. Uczeń robi systematyczne postępy na miarę swoich możliwości. 

7. Mało angażuje się w życie sportowe szkoły i klasy. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego 

oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji (często nie posiada wymaganego stroju 



sportowego). 

2. Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną. 

3. Poprawnie wykonuje elementy nauczane na ocenę dobrą i dostateczną. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1. Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz 

często nie jest przygotowany do lekcji (nie posiada wymaganego stroju sportowego). 

2. Jest mało aktywny, niezdyscyplinowany, ma nieobecności nieusprawiedliwione oraz 

lekceważący stosunek do zajęć. 

3. Słabo wykonuje nauczane elementy (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). 

4. Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba 

o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych 

przez nauczyciela. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. Bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia z wychowania fizycznego oraz nie jest 

przygotowany do lekcji. 

2. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji. 

3. Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, 

nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń 

przekazywanych przez nauczyciela. 

II. CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA 

1. Aktywność - na każdej lekcji (udział w zajęciach pozalekcyjnych na koniec semestru lub 

roku). 

2. Postęp sprawności fizycznej - 2 razy w roku. 

3. Umiejętności - nie mniej niż jeden raz w miesiącu. 

4. Wiadomości - na bieżąco. 

III. KRYTERIA OCENIANIA  

 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego brany jest pod uwagę przede wszystkim: 

 

- wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej; 

- zaangażowanie ucznia podczas zajęć z wychowania fizycznego; 

- stopień opanowania wymagań podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie: sprawności 

motorycznej, poziomu umiejętności ruchowych i poziomu wiadomości na lekcji wychowania 

fizycznego; 

- przygotowanie do zajęć; 

- postawa ucznia i stosunek do wychowania fizycznego; 

- sprawność motoryczną, umiejętności i wiadomości; 

- udział w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych. 

 

1. Przygotowanie do zajęć 

 

Przez przygotowanie do zajęć lekcji wychowania fizycznego rozumie się posiadanie przez 

ucznia czystego, odpowiedniego stroju sportowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

higienę  

i właściwe przeznaczenie stroju (tylko do ćwiczeń fizycznych).   



Za każdy przypadek braku stroju bądź braku odpowiedniego obuwia lub niewłaściwej higieny 

stroju, nauczyciel stawia po jednym minusie. Systematyczność noszenia stroju wpływa na ocenę 

śródroczną lub roczną.  

2. Postawa ucznia i stosunek do wychowania fizycznego 

 

Przez właściwą postawę rozumie się:  

- aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji,  

- inwencję twórczą, 

- postawę społeczną ucznia (stosunek do kolegów i koleżanek),  

- kulturę osobistą,  

- systematyczne usprawnianie (dążenie do poprawy swojej sprawności),  

- stosunek do zajęć sportowych (zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i zadań zbliżone  

do maksymalnych swoich możliwości)  

- dyscyplina podczas zajęć, 

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji,  

- przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów sportowych, 

- postawa "Fair play" podczas lekcji,  

- współpraca z grupą. 

 

3. Sprawność motoryczna – poziom zdolności motorycznych oceniany za pomocą prób: 

 szybkość – dziewczęta bieg na 60m, chłopcy bieg na 60m 

 wytrzymałość – dziewczęta bieg na 500m, 600m, chłopcy bieg na 500m, 1000m 

 siła MM brzucha – czas utrzymania NN nad podłożem w leżeniu tyłem 

 siła RR – tylko chłopcy 

Oceniając sprawność motoryczną, oceniamy postęp, jaki wykazuje uczeń w trakcie swojej 

edukacji  

 

4. Umiejętności – poziom umiejętności ucznia z zakresu realizowanych form aktywności 

ruchowej z uwzględnieniem postępu. 

 

5. Wiadomości – uczniowie powinni wykazać się wiadomościami z zakresu kultury fizycznej, 

olimpiad, przepisów dyscyplin sportowych, aktualności sportowych, tematyki dotyczącej 

zdrowego stylu życia.  

IV. ZWOLNIENIA Z ĆWICZEŃ 

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. 

 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. 

Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

 

 



 


