
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZALESIU 

 KLASY IV - VIII 

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego zostały opracowane na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku 

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych. Są zgodne z podstawą programową oraz programem nauczania wychowania 

fizycznego dla klas IV-VIII szkół podstawowych. 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego  przede wszystkim bierze się pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 

ze specyfiki tych zajęć,  systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia 

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

W przypadku gdy zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do wyboru przez 

ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący zajęcia 

wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śród-roczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia 

w formie klasowo-lekcyjnej, po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia 

wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia. 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią Wewnątrzszkolnych Zasad 

Oceniania Szkolnego. 

2. Ocena semestralna i roczna jest ustalana na podstawie ocen cząstkowych  za określony 

poziom wiadomości, umiejętności, aktywności  i kompetencji społecznych w procesie 

szkolnego wychowania fizycznego. 

3. Przy ustalaniu semestralnej i rocznej oceny uwzględnia się przede wszystkim wysiłek 

ucznia wynikający z realizacji podstawy programowej oraz systematyczny i aktywny udział 

w lekcjach wychowania fizycznego. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni specjalistycznej 

dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

5. Ogólne wymagania podaje nauczyciel uczniom na początku roku szkolnego, 

a szczegółowe na początku nowego działu nauczania.  



6. Ocena z wychowania fizycznego może być podniesiona za dodatkową aktywność 

ucznia np. udział w zawodach sportowych, turniejach, rozgrywkach szkolnych i poza 

szkolnych, udział w zajęciach sportowo- rekreacyjnych, dodatkową działalność na rzecz 

sportu (udział w konkursach plastycznych, literackich o tematyce sportowej, pomoc 

w organizacji i przeprowadzeniu imprez sportowych). 

7. Podniesienie oceny z wychowania fizycznego na koniec semestru lub roku szkolnego 

może być tylko o jeden stopień. 

8. Obniżenie oceny z wychowania fizycznego na koniec semestru lub roku szkolnego  

następuje wskutek negatywnej postawy ucznia np. częste braki stroju, sporadyczne 

uczestniczenie w zajęciach i sprawdzianach kontrolno – oceniających, brak właściwego 

zaangażowania w czasie poszczególnych lekcji, niski poziom kultury osobistej, lekceważenie 

zasad bezpieczeństwa. 

9. Ocena może być obniżona o jeden stopień. 

10. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).  

11. Oceny bieżące (cząstkowe) oraz semestralne i końcowe wyrażone są w stopniach 

wg następującej skali ocen: celujący - 6, bardzo dobry - 5, dobry - 4, dostateczny - 3, 

dopuszczający -  2, niedostateczny - 1. Dopuszcza się stosowanie ocen cząstkowych 2+; 3+; 

4+; 5+. 

12. Dodatkowe oznaczenia + (plus), - (minus).  

13. Nauczyciel ustala ocenę semestralną  z co najmniej czterech ocen cząstkowych.  

14. W sytuacjach wyjątkowych (przewlekła choroba, leczenie szpitalne, wypadek 

przejście z innej szkoły itp.) uczeń otrzymuje ocenę śródroczną i roczną z mniejszej liczby 

ocen cząstkowych. 

15. Uczeń, który opuścił z własnej winy lub nie ćwiczył w 43% i więcej obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego  otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec semestru lub roku 

szkolnego. 

16. Rada pedagogiczna szkoły, w której uczeń opuścił z własnej winy lub nie ćwiczył 

w 43% i więcej może ustalić dla tego ucznia egzamin klasyfikacyjny. 

17. Egzamin klasyfikacyjny  obejmuje zadania praktyczne (umiejętności ruchowe), które 

były przedmiotem nauczania w trakcie semestru lub roku szkolnego. 

18. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania 

fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach ucznia, wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno -

pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną. 



19. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

II. OBSZARY PODSTAWOWE PODLEGAJĄCE OCENIANIU: 

1. Umiejętności ruchowe. 

Oceniane są na podstawie przeprowadzanych sprawdzianów umiejętności ruchowych 

zgodnych z wymaganiami programowymi z zakresu indywidualnych i zespołowych form 

aktywności ruchowej. Poziom umiejętności ruchowych ucznia oceniany jest z tych działów, 

które były przedmiotem nauczania w danym semestrze (piłka nożna, piłka ręczna, piłka 

siatkowa, koszykówka, lekka atletyka, gimnastyka, tańce). Uczeń zostaje oceniony 

za technikę, estetykę wykonania ćwiczenia podlegającego sprawdzianowi.  

Jeżeli uczeń jest zwolniony przez lekarza z konkretnego typu ćwiczenia, wysiłku np. 

przewroty, sprawdzian może zostać zastąpiony innym, po wcześniejszym uzgodnieniu 

z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Sprawdzian zastępczy musi obejmować dany dział 

programu nauczania.  

Uczeń ma prawo wykonania danego ćwiczenia stosownie do swoich możliwości, np. 

obniżona wysokość przyrządu. 

2. Postawa i kompetencje społeczne. 

Uczeń charakteryzuje się pozytywną postawą gdy: dba o swoje zdrowie, jest chętny i wkłada 

duży wysiłek w wykonywanie ćwiczeń, współpracuje w grupie, respektuje zasady fair – play 

dba o bezpieczeństwo swoje i innych, kulturalnie kibicuje, wykazuje się wysoką kulturą 

osobista, pomaga innym kolegom w wykonywaniu ćwiczeń, odpowiednio zachowuje się 

w sytuacji zwycięstwa lub porażki,  jest punktualny.  

Każdy uczeń otrzymuje za postawę plusy i minusy, są one przeliczane na oceny.  

Każde 4 minusy to ocena niedostateczna , każde 4 plusy to ocena bardzo dobra. 

3. Aktywność i systematyczność. 

Oceniana jest na koniec miesiąca 100% - 99% plusów ocena celująca, 98%-90% ocena 

bardzo dobra, 89-74% dobra, 73%-60% -dostateczna, od 59%-44% ocena dopuszczająca, 

43% niedostateczna. 

Oceny te uczniowie otrzymują za: aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich 

organizacji, inwencję twórczą, przygotowanie do zajęć (ma zmieniony, czysty strój 

sportowy),  systematyczne usprawnianie (dążenie do poprawy swojej sprawności), stosunek 

do zajęć sportowych (zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń), dyscyplinę podczas zajęć, 



przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji, przestrzeganie regulaminu korzystania 

z obiektów sportowych. 

4. Dodatkowo na każdej lekcji uczeń może być wynagrodzony oceną bardzo dobrą 

lub celującą za ponadprzeciętne: wiadomości, postawy,  sprawności   i umiejętności. 

5. W przypadku ewidentnego lekceważenia swoich obowiązków bądź stwarzania zagrożenia 

zdrowia i bezpieczeństwa innego ucznia  uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną. 

 

III. Sposób ustalania oceny semestralnej i końcowo rocznej:  

Przy ustalaniu oceny semestralnej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia 

z poszczególnych obszarów aktywności. 

1. Umiejętności ruchowe. 

2. Postawa względem kultury fizycznej i kompetencje społeczne. 

3. Aktywność ucznia i systematyczność. 

Zwolnienia lekarskie nie powodują obniżenia oceny za nieodpowiednią postawę ucznia, 

aktywność, kompetencje społeczne oraz systematyczny udział w lekcjach. 

Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się pod uwagę także ocenę semestralną.  

IV. Zasady poprawiania ocen bieżących:  

1. Poprawianie ocen bieżących może wystąpić tylko wówczas, gdy uczniowie będą 

realizowali podobne treści programowe, tj. gdy wystąpią ku temu odpowiednie warunki 

lokalowo - sprzętowe. 

2. Chęć poprawy danej oceny należy zgłosić nauczycielowi. 

3. Nauczyciel wyznacza termin i sposób poprawy oceny. 

4. Poprawiona ocena jest oceną ostateczną. 

4. Nieudana poprawa nie skutkuje obniżeniem poprawianej oceny. 

 

V. Kryteria oceny z wychowania fizycznego semestralne i roczne 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

- Jest zawsze przygotowany do zajęć wychowania fizycznego (posiada odpowiedni strój 

sportowy i obuwie), 

- Nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub 

osobistych, 

- Używa właściwych sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w klasie 

oraz w stosunku do nauczyciela i innych pracowników szkoły, 



- Bardzo chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolonej 

lub środowiskowej kultury fizycznej, 

- Systematycznie bierze udział w zajęciach sportowo- rekreacyjnych, 

- W trakcie miesiąca ćwiczy z maksymalnym zaangażowaniem 99% - 100%, 

- Wzorowo pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, 

- Umie samodzielnie przygotować miejsce  ćwiczeń, 

- W sposób bezwzględny stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania 

fizycznego, 

- Bardzo dobrze zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych,  

- Prawidłowo dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego i dąży do jego poprawy poprzez 

indywidualny program treningowy, 

- Wykonanie zadania ruchowego przez ucznia może być zawsze przykładem  i wzorem 

do naśladowania przez innych ćwiczących, 

-  Wykonuje zadania ruchowe efektownie i efektywnie np.  trafia do bramki,  celnie rzuca 

do kosza, 

- Stosuje opanowane umiejętności techniczne i taktyczne w grach szkolnych oraz podczas 

zawodów, 

- Stosuje przepisy i zasady sportów indywidualnych i zespołowych w praktyce, 

- Posiada rozległą wiedzę  na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

- Dba o zdrowie, wie co ma wpływ na zdrowie człowieka. 

- Aktywnie i systematycznie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też 

w innych formach działalności związanej z kulturą fizyczną(na podstawie opinii osoby 

prowadzącej zajęcia); 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- Jest  przygotowany do zajęć wychowania fizycznego (posiada odpowiedni strój sportowy 

i obuwie) ale sporadycznie nie bierze udziału w zajęciach z różnych powodów, 

- Używa odpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami 

w klasie oraz w stosunku do nauczyciela i innych pracowników szkoły, 

- Chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolonej lub 

środowiskowej kultury fizycznej, 

- Niesystematycznie bierze udział w zajęciach sportowo- rekreacyjnych, 

- W trakcie miesiąca ćwiczy z umiarkowanym zaangażowaniem 98% - 90%, 

- Niekiedy podejmuje indywidualne formy aktywności fizycznej w czasie wolnym, 

- W sposób bardzo dobry wykonuje  większość ćwiczeń w trakcie lekcji, 



- Bardzo dobrze pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, 

- Umie z pomocą nauczyciela  lub współćwiczących przygotować miejsce do ćwiczeń, 

- Stara się dbać o stan techniczny urządzeń i przyborów w obiektach sportowych, 

- Potrafi dokonać oceny własnego rozwoju fizycznego, 

- Czasami podejmuje próby indywidualnego treningu w celu poprawy własnej sprawności, 

- Zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z niewielkimi błędami 

technicznymi,  

- Potrafi wykonać ćwiczenia o dużym stopniu trudności, 

- Wykonuje zadania ruchowe efektownie , ale nie zawsze efektywnie np. sporadycznie trafia 

do bramki, lub celnie rzuca do kosza, 

- Stosuje opanowane umiejętności w  czasie gry właściwej, w trakcie zajęć, 

- Stosuje prawie wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych i zespołowych 

w praktyce, 

- Posiada bardzo dobrą wiedzę  na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

- Dba o zdrowie, wie co ma wpływ na zdrowie człowieka. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- Jest  przygotowany do zajęć wychowania fizycznego (posiada odpowiedni strój sportowy 

i obuwie) ale zdarza mu się nie brać udziału w lekcjach z różnych powodów, 

- Nie zawsze używa odpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych 

z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela i innych pracowników szkoły, 

- Sporadycznie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolonej lub 

środowiskowej kultury fizycznej, 

- Nie uczęszcza na zajęcia sportowo- rekreacyjne, 

- Raczej nie podejmuje  indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym, 

- W trakcie miesiąca ćwiczy ze średnim  zaangażowaniem 89%-74%, 

- W sposób dobry wykonuje  większość ćwiczeń w trakcie lekcji, 

- Dobrze pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, 

- Nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, 

- Stara się dbać o stan techniczny urządzeń i przyborów w obiektach sportowych ale ta 

aktywność wymaga dodatkowej interwencji wychowawczej prowadzącego, 

- Potrafi dokonać oceny własnego rozwoju fizycznego, 

- Raczej nie podejmuje prób  indywidualnego treningu w celu poprawy własnej sprawności, 

- Zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z niewielkimi błędami 

technicznymi,  



- Potrafi wykonać ćwiczenia o przeciętnym stopniu trudności, 

- Wykonuje zadania ruchowe efektownie , ale nie zawsze efektywnie np. sporadycznie trafia 

do bramki tylko niekiedy celnie rzuca do kosza, 

- Rzadko stosuje opanowane umiejętności w  czasie gry właściwej, w trakcie zajęć, 

- Stosuje tylko niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych i zespołowych w praktyce, 

- Posiada dobrą wiedzę  na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

- Wykazuje się dobrym zakresem wiedzy na temat zdrowia człowieka. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- Jest  przygotowany do zajęć wychowania fizycznego (posiada odpowiedni strój sportowy 

i obuwie) ale  często zdarza mu się nie brać udziału w lekcjach z różnych powodów, 

- Często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych 

z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela i innych pracowników szkoły, 

- Nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolonej 

lub środowiskowej kultury fizycznej, 

- Nie uczęszcza na zajęcia sportowo- rekreacyjne, 

- Nie podejmuje  indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym, 

- W trakcie miesiąca ćwiczy ze średnim  zaangażowaniem 73%-60%, 

- W sposób dostateczny wykonuje  większość ćwiczeń w trakcie lekcji, 

- Nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej ani kapitana drużyny, 

- Nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, 

- Stara się dbać o stan techniczny urządzeń i przyborów w obiektach sportowych ale ta 

aktywność zawsze wymaga dodatkowej interwencji wychowawczej prowadzącego, 

-  Z pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny własnego rozwoju fizycznego, 

- Nie podejmuje prób  indywidualnego treningu w celu poprawy własnej sprawności, 

- Zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z dużymi błędami technicznymi,  

- Potrafi wykonać ćwiczenia o niskim stopniu trudności, 

- Wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i mało efektywnie np. sporadycznie trafia 

do bramki, sporadycznie, przez przypadek celnie rzuca do kosza, 

- Nie potrafi zastosować opanowanych  umiejętności w  czasie gry właściwej, w trakcie zajęć, 

- Stosuje tylko niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych i zespołowych w praktyce, 

- Posiada dostateczną wiedzę  na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

- Wykazuje się przeciętnym  zakresem wiedzy na temat zdrowia człowieka. 

 

 



Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- Bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć wychowania fizycznego (nie posiada stroju 

sportowego a jeśli go ma to  często nie ćwiczy z błahych powodów, 

- Bardzo często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych 

z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela i innych pracowników szkoły, 

- Nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolonej 

lub środowiskowej kultury fizycznej, 

- Nie uczęszcza na zajęcia sportowo- rekreacyjne, 

- Nigdy nie podejmuje  indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym, 

- W trakcie miesiąca ćwiczy z małym  zaangażowaniem 59%-44%, 

- Ćwiczenia w trakcie lekcji wykonuje niedbale i z rażącymi błędami, 

- Nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej ani kapitana drużyny, utrudnia innym pełnienie 

tych ról,  

- Nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, 

- Nie dba o stan techniczny urządzeń i przyborów w obiektach sportowych 

-  Nie chce dokonać oceny własnego rozwoju fizycznego, 

- Nie podejmuje prób  indywidualnego treningu w celu poprawy własnej sprawności, 

- Zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z rażącymi błędami technicznymi,  

- Potrafi wykonać ćwiczenia o niewielkim stopniu trudności, 

- Wykonuje zadania ruchowe niedbale z błędami np. nie trafia do bramki, nie trafia do kosza, 

- Nie potrafi zastosować opanowanych  umiejętności w  czasie gry właściwej, w trakcie zajęć, 

- Stosuje tylko niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych i zespołowych w praktyce, 

- Posiada niewielką wiedzę  na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

- Wykazuje się niskim  zakresem wiedzy na temat zdrowia człowieka. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- Prawie zawsze jest nieprzygotowany do zajęć, bardzo rzadko ćwiczy, 

- Zachowuje się wulgarnie w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w klasie oraz 

w stosunku do nauczyciela i innych pracowników szkoły, 

- Nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolonej lub 

środowiskowej kultury fizycznej, 

- Nie uczęszcza na zajęcia sportowo- rekreacyjne, 

- Nigdy nie podejmuje  indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym, 

- W trakcie miesiąca ćwiczy z minimalnym zaangażowaniem poniżej 43%, 

- Ćwiczenia w trakcie lekcji wykonuje nieudolnie i z rażącymi błędami, 



- Nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej ani kapitana drużyny, utrudnia innym pełnienie 

tych ról,  

- Nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, 

- Nie dba o stan techniczny urządzeń i przyborów w obiektach sportowych, 

-  Odmawia wykonania testów do oceny własnego rozwoju fizycznego, 

- Nie podejmuje prób  indywidualnego treningu w celu poprawy własnej sprawności, 

- Zalicza niektóre sprawdziany umiejętności ruchowych z rażącymi błędami technicznymi,  

- Nie potrafi wykonać ćwiczeń o niewielkim stopniu trudności, świadomie odmawia 

wykonywania,  

- Wykonuje tylko niektóre zadania ruchowe niedbale z błędami np. nie trafia do bramki, 

nie trafia do kosza, 

- Nie potrafi zastosować opanowanych  umiejętności w  czasie gry szkolonej, w trakcie zajęć, 

odmawia udziału w grach,  

- Zna tylko niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych i zespołowych, 

- Posiada niedostateczną wiedzę  na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

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

utrudniająca sprawne i bezpieczne prowadzenie zajęć 

- Wykazuje się niedostatecznym  zakresem wiedzy na temat zdrowia człowieka. 

 

 


