
  
 

System  oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII  

w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi w Ozorkowie. 

 

Cel główny oceniania z wychowania fizycznego: 

 

 

Wyrobienie aktywnej postawy wobec kultury fizycznej, co powinno wpłynąć na ukształtowanie nawyków i potrzeb 

niezbędnych do utrzymania zdrowia.  

Cele operacyjne: 

 

 

 określenie poziomu sprawności fizycznej i postępów w zakresie zdolności motorycznch kondycyjnych i 

koordynacyjnych 

 określenie poziomu umiejętnościach techniczno-taktycznych, rekreacyjno-sportowych, utylitarnych, 

organizacyjnych oraz dokonywanych w tym zakresie postępów 

 określenie poziomu wiadomości, wiedzy o kulturze fizycznej, postawy względem przedmiotu, zachowania, 

zaangażowania, aktywności na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych. 

  wyrobienie nawyku do uprawiania sportu, a w późniejszym okresie rekreacji ruchowej.  

 kształtowanie życzliwego stosunku do własnego ciała czyli postawy prosomatycznej pojmowanej jako 

zachowania kreacyjne, rekreacyjne i korekcyjne wobec ciała na podłożu jej znaczenia dla zdrowia, sprawności 

oraz pozytywnego stosunku emocjonalnego do w-f. 

 gromadzenie informacji o uczniu, o ewaluacji jego osiągnięć i postępów  

  motywacja uczniów do dalszej pracy  

 informowanie  ucznia  o  poziomie  jego  osiągnięć  edukacyjnych  i postępach w tym zakresie    

 dostarczenie  rodzicom  i  nauczycielom  rzetelnej  i  szczegółowej  informacji o postępach, trudnościach i 

specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

 pomoc  uczniowi  w  samodzielnym  planowaniu  swojego  rozwoju 

  rozwijanie  kreatywnej  postawy   wobec  własnego  zdrowia     i  własnej  sprawności  fizycznej 

 wdrażanie  do  systematycznej  samokontroli  i  samooceny  zachowań  prozdrowotnych                               

 umożliwienie  nauczycielowi  kontroli  rozwoju  ucznia 

 dostosowanie powyższych celów szczegółowych do uczniów z orzeczeniem lekarskim i orzeczeniami 

PPP(nagradzanie najmniejszych sukcesów, stosowanie zasady stopniowania trudności w celu umożliwienia mu 

uzyskania pozytywnej oceny), 

 

 

 

Uczeń na początku roku szkolnego informowany jest o zasadach zachowania bezpieczeństwa 

 i higieny na zajęciach wychowania fizycznego i basenu oraz o wymaganiach programowych  stawianych przez 

nauczyciela i zasadach oceniania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W naszej szkole jest realizowany autorski program z wychowania fizycznego Krzysztofa Warchoła: „ Program 

nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej." 

W szkole   realizowane są  dwa warianty organizacji zajęć. 

 

 

Organizacja  zajęć z wychowania fizycznego w Naszej szkole. 
 Klasy I-III                                                           1xgodzina na basenie tygodniowo.                                                         

Klasy IV-VI                                                          3xgodzina wf + 1 godzina basenu.                                                                    

Klasy VII-VIII                                                       3xgodzina wf + 1 godzina basenu lub wf. 

 

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego (zgodnie ze statutem szkoły) nauczyciel bierze w szczególności pod 

uwagę wysiłek wkładany (aktywność) przez uczniów, systematyczność, wywiązywanie się z obowiązków wynikających 

ze specyfiki tych zajęć. 

Na ocenę z wychowania fizycznego maja wpływ elementy takie jak; postawa i aktywność ucznia podczas zajęć, 

ćwiczebność, przygotowanie ucznia do lekcji, wiadomości oraz zadania kontrolne z umiejętności i motoryczności.                                                                                                                                     

Oceny otrzymywane za poszczególne elementy mają swoje wagi : 

Aktywność 3 

Systematyczność 2                                                                                                                                                          

Motoryczność 1 

Umiejętności 1 

Basen oceniany jest na podstawie aktywności i ćwiczebności ( systematyczności ). 

Ocena śródroczna i końcoworoczna  ustalane są z uwzględnieniem  średniej ważonej otrzymywanej ze wszystkich ocen. 

Kryteria oceny: 

1.Systematyczność, ( uczestnictwo, ćwiczebność)- oceniana 1x w półroczu. 

2. Aktywność, ( zaangażowanie)- oceniana 1x w półroczu. 

3. Sprawność motoryczna oceniana 1 x w półroczu.                                                                                                               

4. Poziom umiejętności oceniany  1 x w półroczu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. Postępy ucznia ( II półrocze )                                                                                                                                                      

6. Kryteria dodatkowe.                                                                                                                                                                                                                                                        

Uczeń przystępując do zadania kontrolnego -  otrzymuje ocenę pozytywną.    

Ocenie sprawności i poziomu umiejętności podlega każdy uczeń . W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach w 

trakcie których odbywa się w/w kontrola, uczeń ma obowiązek przystąpienia do zaliczenia braków . Nauczyciel ma 

prawo (  uczeń obowiązek) , dokonać powyższej oceny w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie – w wyjątkowych 

sytuacjach termin ten może być wydłużony.                                                              

Obowiązki ucznia na lekcjach wychowania fizycznego: 
- przynoszenie stroju sportowego (koszulka, spodenki sportowe lub dres i obuwie sportowe) i przebranie się przed lekcją 

WF 

- przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów, przyrządów i przyborów sportowych 

- wykonywanie poleceń nauczyciela. 

 

Mając to na uwadze nauczyciel wystawia wyższa ocenę uczniowi systematycznie ćwiczącemu na zajęciach niż 

uczniowi opuszczającemu lekcje nawet z usprawiedliwionych przyczyn. 

1. Systematyczność 

 

Uczeń otrzymuje ocenę: 

celującą ( 6)                - ćwiczył na wszystkich zajęciach 

bardzo dobrą (5)         -opuścił do 10% zajęć 

dobrą ( 4)                    - opuścił do 20 % zajęć 

dostateczną ( 3)          - opuścił do 30 % zajęć 

dopuszczającą (2)       - opuścił do 40% zajęć 

niedostateczną ( 1)      - opuścił do 50% zajęć 

 

-uczeń, który opuścił powyżej 50% zajęć jest uczniem niesklasyfikowanym. 

 

 

2. Aktywność, ( zaangażowanie)- oceniana 2x w półroczu. 

Uczniowie zdobywają plusy za wszelkie przejawy zaangażowania: 

-inwencje twórczą, pomoc w organizacji zajęć, ( prowadzenie rozgrzewki, sędziowanie) 

-zwycięstwo w turnieju klasowym, ( grupowym), pomoc okazana koledze, koleżance, pełne zaangażowanie podczas 

ćwiczeń, itp. 

 

Minusy otrzymują za: 



Brak stroju, brak dyscypliny, niewłaściwy stosunek do kolegi czy nauczyciela, zachowania zagrażające bezpieczeństwu, 

brak aktywności, ( uczeń ćwiczy poniżej  swoich możliwości)itp. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę:  

Celującą ( 6)                - minimum  4 plusy bez żadnego minusa. 

Bardzo dobrą ( 5)        - minimum 3 plusy z max 1 minusem. 

Dobrą  ( 4)                   - równowaga , ( czyste konto, ( min. 2 plusy). 

Dostateczną ( 3)          - przewaga minusów, ( minimum 1 plus) 

Dopuszczającą ( 2)      - kilka minusów bez plusa, ( max 4) 

Niedostateczną (1)       - same minusy ( powyżej 5  

 

 

 

4. Postęp sprawności- oceniany raz do roku 

Ocena [postępów ucznia dokonywana jest na koniec roku szkolnego. Porównuje się wyniki z testów sprawności 

motorycznej z I  i II półrocza. 

Uczeń otrzymuje ocenę:  

Celującą  ( 6)           - poprawił wyniki co najmniej 4 sprawdzianów 

Bardzo dobrą ( 5)     - poprawił wyniki 3 sprawdzianów 

Ocenę dobrą ( 4)      - poprawił wynik 2 sprawdzianów. 

5. Umiejętności ruchowe- oceniane  2x w roku 

Oceniany jest poziom techniki i taktyki 2 dyscyplin sportowych i rekreacyjnych ujętych w planie pracy nauczyciela, ( 

lekkoatletyka, gry zespołowe, gimnastyka, tenis stołowy, taniec, itp.) 

Nauczyciel wybiera 2 dyscypliny, opracowuje i przeprowadza sprawdzian. 

6. Kryteria dodatkowe. 

Dodatkowe oceny celujące ( 6) otrzymują uczniowie za: 

- zajęcia pozalekcyjne ( SKS) 

- udział w zawodach organizowanych przez szkołę i w turniejach międzyszkolnych 

- pomoc w organizacji zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych 

- reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych rozgrywanych w ramach" Sport dla dzieci" na szczeblu: 

powiatu-6 

rejonu 6+6 

województwa- 6+6+6 

 

 Reprezentant szkoły w zawodach zewnętrznych, począwszy od szczebla powiatu, miejsce medalowe, może mieć 

podwyższoną ocenę z wychowania fizycznego o jeden stopień, jeśli wywiązał się ze swych obowiązków bez 

zarzutów. Był aktywny i systematycznie uczestniczył na zajęcia. 

 

 

 

 

Uwagi.  

Strój  

 Na basenie wymagany jest odpowiedni strój kąpielowy, klapki i obowiązkowo czepek. 

Zwolnienia 

 Uczeń nie ćwiczący ma obowiązek na początku lekcji przedstawić  nauczycielowi swoje zwolnienie z ćwiczeń,  

Osoby nie pływające za zgodą nauczyciela mogą przebywać na basenie tylko w odpowiednim stroju, koszulka, 

spodenki, klapki), lub spacerują  pod opieką nauczyciela.. 

 Niedyspozycja nie zwalnia uczennicy od aktywnego uczestnictwa na lekcji wychowania fizycznego.  

 Uczniowie, którzy są zwolnieni z WF lub z niektórych elementów na lekcji WF, na przykład biegi długie, biegi 

średnie itp. powinni na początku roku szkolnego terminie  do 30 września przynieść odpowiednie zaświadczenie 

lekarskie.  

 Długoterminowe zwolnienia lekarskie- nauczyciel może zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych w przypadku 

pierwszej lub ostatniej godziny po pisemnym oświadczeniu rodzica o wyrażeniu zgody. 

 Uczeń może bez podania przyczyny jeden raz w półroczu nie brać udziału w zajęciach lekcyjnych. 

 Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego  na podstawie zwolnienia od rodziców, ( do 7dni), 

powyżej 7 dni- zwolnienie lekarskie. 



 Uczeń, który  ma orzeczenie lekarskie lub z PPP, otrzymuje ocenę o stopień wyższą, jeżeli ma ograniczony 

zakres sprawności fizycznej i  psychicznej. W stosunku do takiego  ucznia nauczyciel stosuje  m. in. 

indywidualizację zajęć, modyfikację ćwiczeń, łatwiejsze ćwiczenia, inne metody i formy pracy. 

        (w ocenie należy uwzględnić na przykład warunki fizyczne). 

 Jeśli uczeń był zwolniony  z zajęć wychowania fizycznego  w jednym półroczu roku    szkolnego, otrzymuję 

ocenę końcową, która jest oceną uzyskaną w półroczu, w którym ćwiczył 

. 

 na koniec półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 

 Przy wystawianiu oceny rocznej uwzględnia się pracę, zaangażowanie i wyniki  

 z całego roku szkolnego.  

Jeśli wystawiona proponowana ocena nie jest satysfakcjonująca dla ucznia, wówczas rodzic ma prawo 

napisać podanie z prośbą o przystąpienie ucznia do poprawy ceny na ocenę wyższą.  

 

 

SKALA OCEN 

1 – niedostateczny 

2 – dopuszczający 

3 – dostateczny 

4 – dobry 

5 – bardzo dobry 

6 – celujący 

 

Skala ocen 

Po niżej 1.54   ocena     1  

1.55-2.54         ocena     2 

2.55-3.54         ocena     3 

3.55-4.50         ocena     4 

4.51-5.40         ocena     5 

5.41  i wyżej–  ocena     6 
 

Sposób wyznaczania oceny śródrocznej, rocznej -  jest to ocena ze  wszystkich bloków  , ze szczególnym  naciskiem 

na włożoną pracę ucznia, postawę i postępy. 

Ocena celująca – 6 

1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb. (5) 

-   wzorowa postawa 

       -   aktywnie uczestniczy we wszystkich  zajęciach wychowania   fizycznego, 

-   aktywnie uczestniczy na zajęciach z pływania,  

-   aktywnie uczestniczy na zajęciach fakultatywnych, 

-    aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności związanych 

      z  kulturą fizyczną,  

-    prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia. 

   2.  reprezentuję szkołę na zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu   

     powiatowym, zajmuje medalowe miejsca w współzawodnictwie młodzieży szkolnej szkół gimnazjalnych, 

     w ramach IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ,( GIMNAZJADA) 

     nie jest zwolniony z pojedynczych elementów na wychowaniu fizycznym, np. zwolniony z ćwiczeń   

     wytrzymałościowych, z biegów długich, skoków, ćwiczeń gimnastycznych, zajęć  z pływania itp. 

   3. Wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą,   

    umiejętnościami,  wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie. 

Ocena bardzo dobra – 5    
1. uczeń całkowicie opanował materiał podstawy programowej. 

2. prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia. 

3  ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie w odpowiednim tempie, dokładnie zna założenia taktyczne i przepisy 

dyscyplin sportowych zawartych w programie. 

4. Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu. 

5. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnieniu. 

6. Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. 

Ocena dobra – 4 

1. uczeń w zasadzie opanował materiał podstawy programowej. 

2. dysponuje dobrą sprawnością motoryczną. 



3. ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz niedokładnie, z małymi błędami technicznymi. 

4. Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela. 

5. Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wskazuje stałe i  dobre postępy w tym 

zakresie. 

6. Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń. 

7. prowadzi higieniczny tryb życia. 

Ocena dostateczna – 3 

1. Uczeń opanował materiał podstawowy programowej na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami. 

2. Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną. Ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie  

   z większymi błędami technicznymi. 

3. Wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym. 

4. W jego wiadomościach zakresu kultury fizycznej są znaczne luki,  których nie potrafi wykorzystać w praktyce. 

5. Wykazuje małe postępy w usprawnianiu. 

6. Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej. 

Ocena dopuszczająca – 2 

1. Uczeń nie opanował materiału podstawy programowej w stopniu dostatecznym i ma poważne luki. 

2. Jest mało sprawny fizycznie. 

3. ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi. 

4. Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną. 

5. Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnieniu. 

6. Na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny 

stosunek do ćwiczeń i przedmiotu. 

Ocena niedostateczna – 1 

1. Uczeń jest daleki od spełnienia wymagań  stawianych przez program podstawy programowej. 

2. Posiada bardzo niską sprawność motoryczną. 

3. Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku rażącymi błędami. 

4. Charakteryzuje się niewiedzą w zakresie kultury fizycznej. 

5. Ma lekceważy stosunek do zajęć, do nauczyciela i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnieniu. 

6. Na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowana społecznego 

Sposób informowania rodziców o ocenach. 

Rodzice są informowani o ocenach z wychowania fizycznego na konsultacjach z nauczycielami, na zebraniach 

wychowawcy z rodzicami. 

 

 


