
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

✠ Ocena semestralna/roczna będzie wypadkową ocen z poszczególnych obszarów oceniania. 

✠ We wszystkich obszarach oceniany jest wysiłek ucznia w wywiązywanie się z umiejętności i wiadomości 
zdefiniowanych w podstawie programowej.  

✠ Na początku roku uczeń zapoznawany jest z wymaganiami i kryteriami oceniania z  wychowania fizycznego.  

✠ Ważnym elementem przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego jest regularne uczestnictwo w zajęciach oraz  
przygotowanie  do  zajęć czyli przynoszenie przez niego stroju sportowego.  

✠ Przy ocenianiu ucznia z wychowania fizycznego na pierwszym miejscu brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w zajęcia. 

✠ Ocena z wychowania fizycznego może być podniesiona do góry za wysokie osiągnięcia sportowe lub inne szczególne 
działania i zasługi na rzecz szkolnej kultury fizycznej. 

✠ Uczeń jest na bieżąco informowany o ocenach oraz ma prawo do poprawy oceny cząstkowej na zajęciach lub w innym 

terminie po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym  

✠ W  ciągu  semestru  uczeń  może  być  2  razy  nieprzygotowany  do  zajęć  bez  usprawiedliwienia, każde kolejne 
nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.  

✠ Niedyspozycja nie zwalnia z zajęć wychowania fizycznego (tylko w uzasadnionych  przypadkach).  

✠ Przygotowanie do lekcji to prawidłowy strój - buty wiązane, skarpetki, koszulka biała, spodenki, związane włosy, 
brak biżuterii) 

✠ Za  aktywność na lekcji uczeń może otrzymywać plusy 

OCENĘ CELUJĄCĄ (6)  otrzymuje uczeń, który : 

✠  Wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach. 

✠ Jest zawsze przygotowany do zajęć -posiada strój sportowy. ( Dopuszcza się dwukrotny brak stroju sportowego) 

✠ Wkłada bardzo dużo wysiłku w wykonywane zadania. 

✠ Powierzone mu zadania wykonuje sumiennie i starannie. 

✠ Prezentuje postawę ucznia godną naśladowania: koleżeński, pomocny,  

✠ Jest odpowiedzialny za zdrowie własne i innych oraz przestrzega zasad  bezpieczeństwa i ustalonych reguł. 

✠ Wkłada duży wysiłek w opanowanie nowych umiejętności ruchowych, sportowych,  rekreacyjnych. 

✠ Wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania.  (klasy 6,7,8) 

✠ Systematycznie uczęszcza na zajęcia (nieobecności usprawiedliwione), właściwie odnosi się do nauczyciela i 

współćwiczących, a powierzone zadania wykonuje sumiennie i starannie.   

✠ Przestrzega zasad fair play. Wymienia i omawia zasady czystej gry w sporcie i w życiu oraz wyjaśnia dlaczego należy 

przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej. 



✠ Opracowuje i demonstruje zestaw zadań ruchowych: ćwiczenia kształtujące, wybrane zdolności motoryczne. (klasy 
6,7,8) 

✠ Umie wykorzystać zdobyte umiejętności i wiadomości w życiu codziennym, w działalności sportowo - rekreacyjnej. 

✠ Wymienia i omawia zasady zdrowego stylu życia. 

✠ Opisuje prawidłową postawę ciała. 

✠ Wymienia zasady oraz metody hartowania organizmu. 

✠ Omawia znaczenie prawidłowego podnoszenia ciężarów. 

✠ Interpretuje wynik pomiaru tętna przed i po wysiłku fizycznym. 

✠ Jest kulturalnym kibicem, zawodnikiem, sędzią.        

 ✠ Zna podstawowe zasady gier rekreacyjnych i sportowych. 

✠ Wymienia nazwiska wybitnych polskich sportowców. 

✠ 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. 

✠ Potrafi zorganizować dowolną zabawę lub grę ruchową. 

✠ Potrafi dobrać odpowiedni strój do panującej pogody. 

✠ Stosuje prawidłową technikę gry: w tenisa stołowego, unihokeja, kometkę i inne gry rekreacyjne. 

✠ Stosuje prawidłową technikę w grze podczas : kozłowania piłki w biegu ze zmianą kierunku, prowadzenie piłki w biegu 
ze zmianą kierunku ruchu, podania piłki jednorącz i oburącz, rzutu piłki do kosza, rzutu i strzału piłki do bramki, odbicia 

piłki sposobem górnym i dolnym. 

✠ Wyjaśnia zależność pomiędzy aktywnością fizyczną, a zdrowiem. 

✠ Szanuje powierzony mu sprzęt sportowy. 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ (5)  otrzymuje uczeń, który : 

✠ Podczas zajęć jest aktywny, zaangażowany, powierzone zadania wykonuje starannie i sumiennie. 

✠ Stara się przestrzegać ustalonych reguł i zasad postępowania, jest koleżeński i kulturalny wobec innych.  

✠ Przestrzega zasad Fair Play podczas zajęć. 

✠ Unika zachowań zagrażających zdrowiu własnemu i innych. 

✠ Regularnie uczestniczy w zajęciach. Jest przygotowany do zajęć . (Dopuszcza się dwukrotny brak stroju w semestrze). 
Dopuszczalna jedna ocena niedostateczna za brak stroju. 

✠ Przestrzega zasad bezpieczeństwa i współpracuje  z innymi. 

✠ Stara się właściwie pełnić rolę zawodnika, sędziego i kibica, właściwie odnosi się do nauczyciela i współćwiczących.  



✠ Stara się opanować jak najwięcej nowych umiejętności: sportowych, rekreacyjnych. 

✠ Opisuje ogólnie własną postawę ciała. 

✠ Stosuje prawidłową technikę gry: w tenisa stołowego, unihokeja, kometkę i inne gry rekreacyjne. 

✠ Stosuje prawidłową technikę w grze podczas : kozłowania piłki w biegu ze zmianą kierunku, prowadzenie piłki w biegu 
ze zmianą kierunku ruchu, podania piłki jednorącz i oburącz, rzutu piłki do kosza, rzutu i strzału piłki do bramki, odbicia 

piłki sposobem górnym. 

✠ Potrafi dobrać odpowiedni strój sportowy do panującej pogody. 

✠ Potrafi zorganizować dowolną zabawę lub grę ruchową. 

✠ Potrafi dobrać po jednym ćwiczeniu kształtującym  wybrane zdolności motoryczne oraz ułatwiające utrzymanie 

prawidłowej postawy. (klasy 6,7,8) 

 ✠ Stosuje poprawną technikę i taktykę gier sportowych, rekreacyjnych, zna przepisy i reguły współzawodnictwa 
sportowego.  

✠ Wymienia podstawowe zasady aktywnego wypoczynku. 

✠ Zna zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych oraz zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach. 

✠  Wymienia podstawowe cechy prawidłowej postawy ciała. ( klasy 6,7,8) 

✠ Zna podstawową zasadę podnoszenia ciężarów. 

✠ Zna podstawowe zasady gier rekreacyjnych i sportowych. 

✠  Omawia postępowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. 

✠ Wymienia podstawowe zasady hartowania organizmu. 

✠ Szanuje powierzony mu sprzęt sportowy. 

OCENĘ  DOBRĄ (4)  otrzymuje uczeń, który : 

✠ Jest aktywny i zaangażowany w zajęcia, jest do nich przygotowany.  (Dopuszcza się dwukrotny brak stroju w 
semestrze). Dopuszczalna jedna ocena niedostateczna za brak stroju. 

✠ Systematycznie uczestniczy w zajęciach. 

✠ Potrzebuje motywacji podczas wykonywania zadań ruchowych. 

✠ Swoją postawą nie budzi większych zastrzeżeń. 

✠ Stara się być koleżeński wobec innych. 

✠ Swoim zachowaniem nie budzi większych zastrzeżeń, stara się być koleżeński,   

kulturalny i wyrozumiały wobec innych.  

✠ Stara się przestrzegać ustalonych reguł i zasad zachowania oraz zasad bezpieczeństwa. 



✠ Nie zawsze potrafi współpracować w zespole. 

✠ Potrafi wyciągać wnioski ze swojego zachowania i je poprawić. 

✠ Stara się  w sposób godny pełnić rolę kibica, sędziego , zawodnika. 

✠ Odnosi się z szacunkiem do innych uczestników zajęć i nauczyciela. 

✠ Stara się opanować nowe umiejętności ruchowe. 

✠ Z pomocą nauczyciela omawia własną postawę ciałą. ( klasy 6,7,8) 

✠ W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy nieregularnie. 

✠ W miarę możliwości stosuje w grze elementy techniki. 

✠ W miarę swoich możliwości uczestniczy w grach rekreacyjnych. 

✠ Potrafi zorganizować dowolną zabawę lub grę. 

✠ Prawidłowo dobiera strój do panującej pogody. 

✠ Potrafi wymienić podstawowe zasady zdrowego stylu życia. 

✠ Wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. 

✠ Wymienia zasady bezpieczeństwa podczas zajęć  ruchowych oraz wie jak zachować się nad wodą i w górach. 

✠ Wymienia co najmniej dwie wady postawy ciała. (klasy 6,7,8) 

✠ Zna podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i sportowych. 

✠ Wie w jaki sposób powinno się podnosić ciężary. 

✠ Rozumie  rolę aktywności fizycznej dla zdrowia. 

✠ Zna podstawowe zasady ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem. 

✠ Zna ogólne zasady zachowania się w roli kibica i zawodnika. 

✠ Szanuje powierzony mu sprzęt sportowy. 

OCENĘ DOSTATECZNĄ (3)  otrzymuje uczeń, który : 

 ✠ Nie wykazuje należytej aktywności na zajęciach i często bywa nieprzygotowany lub  nieobecny.   

✠ Powierzone mu zadania wykonuje niestarannie i niedbale. 

✠ Zdarza mu się nie szanować powierzonego sprzętu sportowego. 

✠ Nie zawsze potrafi współpracować w zespole. 

✠ Nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć. 



✠ Czasami stwarza niebezpieczne sytuacje. 

✠ Nie zawsze potrafi zachować się jako zawodnik, sędzia i kibic. 

✠ Żeby opanować nowe umiejętności potrzebuje motywacji podczas wykonywania zadań ruchowych. 

✠ Sporadycznie podejmuje próby opanowania nowych umiejętności oraz polepszenia swojej techniki gry. 

✠ Wymienia tylko niektóre zasady zdrowego stylu życia. 

✠ Ma trudności z rozumieniem zależności pomiędzy aktywnością fizyczną, a zdrowiem. 

✠ Potrafi wymienić tylko niektóre zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych. 

✠ Zna niektóre zasady postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. 

✠ Nie do końca wie jak ochronić organizm przed nadmiernym nasłonecznieniem. 

✠ Zna niektóre przykłady wad postawy ciała. 

✠ Słabo zna podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i sportowych. 

✠ Ma  trudności , aby wymienić zasady i metody hartowania organizmu. 

✠ Ma trudności , aby wymienić zasady zachowania się w roli kibica i zawodnika. 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ (2)  otrzymuje uczeń, który : 

✠ Nie wykazuje należytej aktywności na zajęciach i często bywa nieprzygotowany lub  nieobecny.   

✠ Powierzone mu zadania wykonuje niestarannie i niedbale. 

✠ Zdarza mu się nie szanować powierzonego sprzętu sportowego. 

✠ Używa wulgaryzmów i brzydkich wyrażeń. 

✠ Używa siły wobec innych zdarzają się przypadki agresji. 

✠ Nie potrafi współpracować w zespole. 

✠ Nie  przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach. 

✠ Stwarza niebezpieczne sytuacje. 

✠ Nie zawsze potrafi zachować się jako zawodnik, sędzia i kibic. 

✠ Odnosi się niewłaściwie do nauczyciela. 

✠ Nie podejmuje żadnych prób opanowania nowych umiejętności sportowych i rekreacyjnych. nie zależy mu na 

opanowaniu nowych umiejętności. 

✠ W czasie gry umyślnie stosuje błędną technikę. 



✠ Wymienia tylko niektóre zasady zdrowego stylu życia. 

✠ Nie rozumie zależności pomiędzy aktywnością fizyczną, a zdrowiem. 

✠ Nie potrafi  wymienić podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zajęc ruchowych. 

✠ Nie zna zasad postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. 

✠ Nie wie jak ochronić organizm przed nadmiernym nasłonecznieniem. 

✠ Nie potrafi podać przykładu wady postawy ciała. 

✠ Bardzo słabo zna podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i sportowych. 

✠ Nie potrafi wymienić zasady i metody hartowania organizmu. 

✠ Nie potrafi wymienić zasady zachowania się w roli kibica i zawodnika. 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ (1)  otrzymuje uczeń, który : 

✠ Na zajęciach nie wykonuje i nie chce pełnić powierzonych ról lub zadań.  

✠ Do zajęć ma skrajnie lekceważący stosunek, bardzo często jest nieprzygotowany i regularnie opuszcza zajęcia.   

✠ Jest agresywny wobec innych, wrogo nastawiony, używa wulgaryzmów.  

✠ Stwarza zagrożenia, jest niekulturalny i arogancki, nie przestrzega zasad współżycia społecznego.  

✠ Nie podejmuje prób opanowywania nowych umiejętności i sprawności, umyślnie stosuje błędną technikę i taktykę.  

✠ Nie podchodzi do sprawdzianów i testów, nie zależy mu na poprawie i zmianie.  

✠ Nie chce przyswoić żadnych wiadomości z zakresu wychowania fizycznego i zdrowia. (W)  

✠ Z premedytacją dezorganizuje pracę na zajęciach. 

✠ Nie potrafi wymienić zasad zdrowego stylu życia. 

✠ Nie szanuje sprzętu i przyborów sportowych. 

✠ Nie zna podstawowych przepisów gier. 

✠ Powierzone mu zadania wykonuje bardzo niestarannie, wykazuje lekceważący stosunek do tego co robi. 

✠ Nie potrafi zachować się jako kibic i zawodnik. 

 


