
Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w
Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie:

• Szkoła Podstawowa nr 2 – klasy 4-8 i III Gimnazjum

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty.

• Rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w 
szkołach publicznych.

• Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w 
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z późn. zm.)

• Statut Szkoły Podstawowej

• Program nauczania wychowania fizycznego
 

Zgodnie  z  podstawą  programową,  na  każdym  etapie  edukacji  celem  zajęć
edukacyjnych  wychowanie  fizyczne  powinno  być  kształtowanie  nawyku  aktywności
fizycznej.  Na lekcjach  wychowania  fizycznego należy,  więc  rozwijać  zainteresowania  i
postawy uczniów oraz wspomagać budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, jako
uczestnika  aktywności  fizycznej  o  charakterze  rekreacyjnym,  sportowym  bądź
turystycznym.  Z  tego  względu  podstawa  programowa  wskazuje,  że  szkolna  oferta
wychowania fizycznego powinna zaspokajać w możliwie najpełniejszy sposób potrzeby,
zainteresowania oraz uwzględniać możliwości uczniów.

Szkoła  w  realizacji  celów  i  treści  nauczania  określonych  w  podstawie
programowej, rozwija własną ofertę programową w odniesieniu do zajęć wychowania
fizycznego,  w  tym  zajęć  pozalekcyjnych  i pozaszkolnych.  Konkretne  rozwiązania  w
różnych  szkołach  mogą przybrać  odmienną  postać,  w zależności  od  dotychczasowych
doświadczeń szkół i nauczycieli w tym zakresie oraz w zależności od lokalnych warunków
kształcenia.  Należy  jednak  podkreślić,  że  decyzję  o zakresie  wyboru  charakteru zajęć
podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Podstawa  programowa  wychowania  fizycznego  zaleca,  aby  zajęcia  były
prowadzone w sali sportowej, w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu zastępczym
bądź na boisku szkolnym. Szczególnie zalecane są zajęcia ruchowe na zewnątrz budynku
szkolnego, w środowisku naturalnym. 

Szkoła powinna także zapewnić  urządzenia i  sprzęt  sportowy niezbędny do
zdobycia  przez  uczniów  umiejętności  i  wiadomości  oraz  rozwinięcia  sprawności
określonych w podstawie programowej.

Podstawa  programowa  zaleca  również,  aby  uczniowie  w  czasie  zajęć
wychowania fizycznego pełnili różnorakie role, w tym inicjatora i organizatora ćwiczeń,
zabaw  i  gier  ruchowych,  zawodnika,  sędziego  i  kibica.  Wskazuje  ponadto  potrzebę



rozwijania u uczniów umiejętności samooceny oraz zapewnienia atmosfery sprzyjającej
rzetelności tej samooceny.

Zajęcia  wychowania  fizycznego  są  obowiązkowymi  zajęciami  edukacyjnymi.
Uzyskiwanie  wysokich  osiągnięć  w  określonym  sporcie  bądź  uczęszczanie  na
pozalekcyjne zajęcia sportowe (jazda konna, tenis, balet, itp.) nie zwalnia z uczestnictwa
w lekcjach wychowania fizycznego. 

Wybrane przepisy prawa dotyczące wychowania fizycznego wynikające z Ustawy o
Systemie Oświaty

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r. w
sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
§ 5.

1.  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. 
2.  Dyrektor  szkoły  zwalnia  ucznia  z  realizacji  zajęć  wychowania  fizycznego,  zajęć
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia
ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia
ustalenie  śródrocznej  lub  rocznej,  a  w  szkole  policealnej  –  semestralnej,  oceny
klasyfikacyjnej,  w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 9.
1.  Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  roczne,  a  w  szkole  policealnej  –
semestralne, oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, o których mowa w
art. 44a ustawy, ustala się w stopniach według następującej skali: 
1) stopień celujący – 6; 
2) stopień bardzo dobry – 5; 
3) stopień dobry – 4; 
4) stopień dostateczny – 3; 
5) stopień dopuszczający – 2; 
6) stopień niedostateczny – 1. 

§ 11.
Przy  ustalaniu  oceny  z  wychowania  fizycznego,  zajęć  technicznych,  plastyki,  muzyki  i
zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia  w wywiązywanie  się  z  obowiązków wynikających  ze  specyfiki  tych  zajęć,  a  w
przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach
oraz  aktywność  ucznia  w  działaniach  podejmowanych  przez  szkołę  na  rzecz  kultury
fizycznej.

§ 17.
1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k
ust.  2  i  3  oraz  art.  66  ust.  1b  ustawy,  zwany  dalej  „egzaminem  klasyfikacyjnym”,
przeprowadza  się  w  formie  pisemnej  i  ustnej.  2.  Egzamin  klasyfikacyjny  z  plastyki,
muzyki,  zajęć  artystycznych,  zajęć  technicznych,  informatyki,  zajęć  komputerowych  i
wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.



§ 18.
1.  Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  się  w  formie  pisemnej  i  ustnej.  2.  Egzamin
poprawkowy  z  plastyki,  muzyki,  zajęć  artystycznych,  zajęć  technicznych,  informatyki,
zajęć  komputerowych  i  wychowania  fizycznego  ma  przede  wszystkim  formę  zadań
praktycznych.

§ 32.
Opinie o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania
fizycznego, zajęciach komputerowych i informatyki wydane przez lekarzy, wymienione w
§ 8 rozporządzenia, o którym mowa w § 31, zachowują ważność i mogą być podstawą
zwolnienia ucznia z realizacji tych zajęć, na czas określony w tych opiniach.
Wymagania, które uwzględnia podstawa programowa w klasach SP 4-8 :

Cele kształcenia – wymagania ogólne
 Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i 
sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia: 
1) udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport; 
2) stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej; 
3) poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie 
zachowań prozdrowotnych. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
1. Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego. 
Uczeń:
 1) wykonuje bez zatrzymania marszowo-biegowy test Coopera; 
2) wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzymałość tlenową, siłę 
mięśni posturalnych i gibkość dolnego odcinka kręgosłupa oraz z pomocą nauczyciela 
interpretuje uzyskane wyniki; 
3) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela interpretuje ich
wyniki; 
4) ocenia własną postawę ciała.

 2. Trening zdrowotny.
 Uczeń: 
1) mierzy tętno w spoczynku i po wysiłku; 
2) wymienia zasady i metody hartowania organizmu; 
3) demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne oraz 
ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;
 4) wykonuje próbę wielobojową składającą się z biegu, skoku i rzutu;
 5) wykonuje przewrót w przód z marszu oraz przewrót w tył;
 6) wykonuje prosty układ gimnastyczny. 

3. Sporty całego życia i wypoczynek. 

Uczeń: 
1) organizuje w gronie rówieśników zabawę, grę ruchową, rekreacyjną, stosując przepisy 
w formie uproszczonej;



 2) stosuje w grze: kozłowanie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, prowadzenie piłki 
w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podanie piłki oburącz i jednorącz, rzut piłki do kosza, 
rzut i strzał piłki do bramki, odbicie piłki oburącz sposobem górnym; 
3) omawia zasady aktywnego wypoczynku. 

4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. 

Uczeń: 
1) omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia; 
2) korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych; 
3) stosuje zasady samo-asekuracji; 
4) omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach; 
5) omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem; 
6) dobiera strój i obuwie sportowe do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć oraz 
warunków atmosferycznych.

 5. Sport. 

Uczeń: 
1) wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji 
sportowej; 
2) uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady 
„czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się 
decyzjom sędziego, podziękowania za wspólną grę; 
3) wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania. 

6. Taniec. 

Uczeń:
 1) wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki; 
2) wyjaśnia, jak należy zachować się na zabawie tanecznej, w dyskotece

Zalecane warunki realizacji:

Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera
rozwój  fizyczny,  psychiczny  i  społeczny  oraz  zdrowie  uczniów  i  kształtuje  obyczaj
aktywności  fizycznej  i  troski  o  zdrowie  w okresie  całego życia.  Pełni  wiodącą rolę  w
edukacji  zdrowotnej  uczniów.  Wymagania  szczegółowe  odnoszą  się  do  zajęć
prowadzonych  w  systemie  klasowo-  -lekcyjnym  w  ramach  następujących  bloków
tematycznych: 

1) diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego; 
2) trening zdrowotny; 
3) sporty całego życia i wypoczynek; 
4) bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista; 
5) sport; 



6) taniec. 

Szkoła,  uwzględniając te wymagania,  powinna rozwijać własną ofertę programową w
odniesieniu  do  zajęć  wychowania  fizycznego,  w  tym  zajęć  pozalekcyjnych  i
pozaszkolnych.  W realizacji  zajęć  należy odwoływać się  do wiedzy dotyczącej  biologii
człowieka, zapobiegania chorobom oraz umiejętności psychospołecznych, uzyskanych w
nauce innych przedmiotów. Szkoła zapewnia warunki realizacji określonych w podstawie
programowej wymagań szczegółowych, które należy traktować, jako wskaźniki rozwoju
dyspozycji osobowych niezbędnych do: 
1)  uczestniczenia  w  kulturze  fizycznej  w  okresie  nauki  szkolnej,  a  także  po  jej
zakończeniu; 
2) inicjowania i współorganizowania aktywności fizycznej; 
3) dokonywania wyboru całożyciowych form aktywności fizycznej; 
4) kształtowania prozdrowotnego stylu życia oraz dbałości o zdrowie. 

Zajęcia wychowania fizycznego powinny być prowadzone w sali sportowej, w
specjalnie  przygotowanym  pomieszczeniu  zastępczym  bądź  na  boisku  szkolnym.
Szczególnie zalecane są zajęcia ruchowe na zewnątrz budynku szkolnego, w środowisku
naturalnym. Szkoła powinna także zapewnić urządzenia i sprzęt sportowy niezbędny do
zdobycia  przez  uczniów  umiejętności  i  wiadomości  oraz  rozwinięcia  sprawności
określonych w podstawie programowej.

Wymagania, które uwzględnia podstawa programowa w Gimnazjum:

Cele kształcenia - wymagania ogólne

Dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, 
psychiczne i społeczne oraz zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem, w 
szczególności:
1) umiejętność oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu rozwoju fizycznego w 
okresie dojrzewania;
2) gotowość do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej
oraz ich organizacji;
3) zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem;
4) umiejętności osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu.

Treści nauczania -wymagania szczegółowe

• Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. 

Uczeń:
1) wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób do oceny wytrzymałości, siły i gibkości;
2) ocenia poziom własnej aktywności fizycznej;
3) wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie 
dojrzewania płciowego;
4) wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i 



używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni.

• Trening zdrowotny. 

Uczeń:
1) omawia zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku fizycznego;
2) wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie;
3) omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej w 
kolejnych okresach życia człowieka;
4) przeprowadza rozgrzewkę;
5) opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności 
motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i 
dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające 
utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;
6) opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, 
wysiłkiem umysłowym a fizycznym;
7) planuje i wykonuje prosty układ gimnastyczny;
8) wybiera i pokonuje trasę crossu.

• Sporty całego życia i wypoczynek. 
Uczeń:
1) stosuje w grze: odbicie piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i bekhend, 
zwody;
2) ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie;
3) wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać 
do aktywności fizycznej.

• Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. 
Uczeń:
1) wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć 
ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im;
2) wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu;
3) demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o rożnej 
wielkości i różnym ciężarze;
4) wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie 
dojrzewania.

• Sport. 
Uczeń:
1) planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i "każdy z każdym";
2) pełni rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów 
sportowych;
3) wyjaśnia, co symbolizują flaga i znicz olimpijski;
4) stosuje zasady "czystej gry": niewykorzystywanie przewagi losowej, umiejętność 
właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki.



• Taniec. 
Uczeń opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca.

• Edukacja zdrowotna. 
Uczeń:
1) wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i 
negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ;
2) wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym polega
i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia;
3) identyfikuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju oraz ma świadomość 
słabych stron, nad którymi należy pracować;
4) omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami;
5) omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób 
konstruktywny;
6) omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz 
rówieśnikami tej samej i odmiennej płci;
7) wyjaśnia, w jaki sposób może dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie 
społeczne;
8) wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne, i podaje jego przykłady;
9) omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem 
alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych; wyjaśnia, dlaczego i w jaki 
sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania substancji 
psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych.

Zalecane warunki i sposób realizacji:

Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera
rozwój  fizyczny,  psychiczny  i  społeczny  oraz  zdrowie  uczniów  i  kształtuje  obyczaj
aktywności  fizycznej  i  troski  o  zdrowie  w okresie  całego życia.  Pełni  wiodącą rolę  w
edukacji zdrowotnej uczniów.
Wymagania  szczegółowe  odnoszą  się  do  zajęć  prowadzonych  w  systemie  klasowo-
lekcyjnym, w ramach następujących bloków tematycznych:
1) diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego;
2) trening zdrowotny;
3) sporty całego życia i wypoczynek;
4) bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista;
5) sport;
6) taniec (dotyczy tylko III etapu edukacyjnego);
7) edukacja zdrowotna.

Szkoła,  uwzględniając  wymagania  określone  w  podstawie  programowej,
powinna  rozwijać  własną  ofertę  programową  w  odniesieniu  do  zajęć  wychowania
fizycznego,  w  tym  zajęć  pozalekcyjnych  i pozaszkolnych.  W  realizacji  zajęć  należy
odwoływać się  do wiedzy dotyczącej  biologii  człowieka,  zapobiegania chorobom oraz
umiejętności  psychospołecznych,  uzyskanych na innych zajęciach,  a zwłaszcza biologii,
wiedzy o społeczeństwie, wychowaniu do życia w rodzinie, edukacji dla bezpieczeństwa i



przedsiębiorczości.
Szkoła zapewnia warunki  realizacji  określonych w podstawie  programowej

wymagań  szczegółowych,  które  należy  traktować,  jako  wskaźniki  rozwoju  dyspozycji
osobowych niezbędnych do:
1)  uczestniczenia  w  kulturze  fizycznej  w  okresie  nauki  szkolnej,  a  także  po  jej
zakończeniu;
2) inicjowania i współorganizowania aktywności fizycznej;
3) dokonywania wyboru form aktywności fizycznej przez całe życie;
4) kształtowania prozdrowotnego stylu życia oraz dbałości o zdrowie.

Zajęcia wychowania fizycznego powinny być prowadzone w sali sportowej, w
specjalnie  przygotowanym  pomieszczeniu  zastępczym  bądź  na  boisku  szkolnym.
Szczególnie zalecane są zajęcia ruchowe na zewnątrz budynku szkolnego, w środowisku
naturalnym. Szkoła powinna także zapewnić urządzenia i sprzęt sportowy niezbędny do
zdobycia  przez  uczniów  umiejętności  i  wiadomości  oraz  rozwinięcia  sprawności
określonych w podstawie programowej.

Oprócz uczestnictwa w aktywności fizycznej, uczeń powinien w czasie zajęć
również  pełnić  rolę  inicjatora  i  organizatora  ćwiczeń,  zabaw i  gier  ruchowych.  Każdy
uczeń powinien, co najmniej raz w roku samodzielnie poprowadzić rozgrzewkę według
ustalonego toku i po konsultacjach z nauczycielem.

Uczeń powinien nauczyć się dokonywania samooceny sprawności fizycznej.
W czasie zajęć należy stwarzać atmosferę sprzyjającą rzetelności samooceny sprawności.

Zajęcia wychowania fizycznego w zakresie edukacji zdrowotnej powinny być
dostosowane  do  potrzeb  uczniów  (po  przeprowadzeniu  diagnozy  tych
potrzeb).Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w planowaniu, realizacji  i  ewaluacji
zajęć.  Zajęcia  powinny  być  wspierane  przez  realizację  treści  z  zakresu  edukacji
zdrowotnej w ramach innych przedmiotów, w tym zwłaszcza: biologii,  wychowania do
życia  w  rodzinie,  wiedzy  o  społeczeństwie,  edukacji  dla  bezpieczeństwa,
przedsiębiorczości,  religii,  etyki.  Wymaga  to  koordynacji  i  współdziałania  nauczycieli
różnych przedmiotów oraz współpracy z pielęgniarką albo higienistką szkolną. Niezbędne
jest także skoordynowanie tych zajęć z programami edukacyjnymi dotyczącymi zdrowia i
profilaktyki  zachowań  ryzykownych  lub  chorób,  oferowanymi  szkołom  przez  różne
podmioty.

Warunkiem skuteczności zajęć edukacji zdrowotnej jest:

1) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik aktywizujących
oraz interaktywnych, w tym szczególnie metody projektu i portfolio;
2) współpraca z rodzicami uczniów w planowaniu i realizacji zajęć;
3) dokonywanie ewaluacji przebiegu zajęć (ewaluacji procesu), z udziałem uczniów i ich
rodziców oraz wprowadzanie na tej podstawie modyfikacji ich treści i organizacji.

Przedmiot oceny:

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfikacji zajęć.



Będą oceniane:
1. Sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przedmiotu.
2. Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć.
3. Stosunek do partnera i przeciwnika.
4. Stosunek do własnego ciała.
5. Aktywność fizyczna.
6. Postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych 
klas
zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami.
7. Osiągnięte wyniki w sportach , dokładność wykonywania zadań i poziom
zdobytej wiedzy.

Kryteria ocen:

Ocenę celującą -otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w 
czasie lekcji, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami wynikającymi z 
programu nauczania w danej klasie, osiąga wysoki poziom postępu w osobistym 
usprawnianiu. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w 
zajęciach sportowo - rekreacyjnych, bierze udział w konkursach, zawodach i olimpiadach,
reprezentując szkołę. Bierze aktywny udział w zajęciach sportowych, zawodach 
pozaszkolnych.
Ocenę bardzo dobrą -otrzymuje uczeń, który  opanował zadania  dla danej klasy. Bardzo 
starannie i sumiennie wykonuje zadania, wykazuje duże zaangażowanie na lekcji oraz jest
dobrze przygotowany do zajęć. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, 
systematycznie doskonali sprawność motoryczna i osiąga duże postępy w osobistym 
usprawnieniu. Czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i
pozaszkolnych o charakterze sportowo - rekreacyjnym.
Ocenę dobrą -otrzymuje uczeń, który bez zarzutu wywiązuje się z obowiązków, w
poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na 
poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu 
rozszerzonego. Wysokie są staranność i sumienność w wykonywaniu zadań 
zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć. Uczeń 
prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o
charakterze sportowo - rekreacyjnym.
Ocenę dostateczną -otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego
wysiłku w wywiązanie się z obowiązków, słabego stopnia postępu w opanowaniu 
umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, 
niskiego poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, zaangażowanie 
przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania się do zajęć.
Ocenę dopuszczającą – otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego
wysiłku w wywiązanie się z obowiązków, niskiego stopnia postępu w opanowaniu 
umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, który 
malo starannie i sumiennie   wykonuje zadania, jest nie zaangażowany w przebieg lekcji 
często jest nieprzygotowany się do zajęć (brak stroju).
Ocenę niedostateczną -otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący
stosunek do obowiązków wynikających ze specyfikacji przedmiotu, nie bierze czynnego 



udziału w lekcji, swoim zachowanie dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo 
dla siebie i innych, notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć, prowadzi niehigieniczny i 
nie sportowy tryb życia, nie opanował umiejętności i wiadomości przewidzianych 
podstawą programową
Uczeń nieklasyfikowany -uczeń może być nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia
na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 
szkolnym planie nauczania.

Dodatkowe kryteria wystawiania oceny śródrocznej i końcoworocznej :

Oceny za udział w zawodach i aktywność:
Na ocenę z tego obszaru składają się następujące elementy:
 Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych różnego szczebla,
-ocena 6 -uczeń zajmuje punktowane miejsce w zawodach gminnych, powiatowych
-ocena 6 –udział w zawodach strefowych, wojewódzkich i ogólnopolskich
- ocena 6-  uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych SKS oraz uczestnictwo w zajęciach 
pozalekcyjnych w innych KS potwierdzone zaświadczeniem.

dodatkowe oznaczenia: -, +
Aktywność ucznia na zajęciach wychowania fizycznego zaznaczana jest przy pomocy
znaków (+) i (-). Kryterium dotyczące oceny postawy ucznia i stosunku do zajęć 
lekcyjnych uwzględnia:
PLUSY (+) uczniowie otrzymują za: przygotowanie do lekcji, przejawy zaangażowania, 
stosunek do przedmiotu, wykonywanie ćwiczeń w sposób zbliżony do swoich 
maksymalnych możliwości, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach, przygotowanie
lub prowadzenie części lekcji, zawodów sportowych, pełnienie roli kapitana zespołu, 
grupowego czy sędziego, stosowanie zabiegów higienicznych, dbanie o bezpieczeństwo 
swoje, przestrzeganie regulaminu i innych, przestrzeganie zasad bhp regulaminów i zasad
fair play, poszanowanie mienia społecznego, obowiązkowość, sumienność, 
zdyscyplinowanie i życzliwy stosunek do innych.
MINUSY (-) uczniowie uzyskują: przy niechętnym i negatywnym stosunku do 
uczestnictwa w zajęciach lub braku stroju sportowego.
Za uzyskanie w trakcie każdego półrocza :
3 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą,
3 minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną
za każdy następny minus powyżej tych 3 uczeń otrzymuje  ocenę niedostateczną
Cząstkową ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który odmówił przystąpienia do 
sprawdzianu.

Przygotowanie do lekcji (strój sportowy)
Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane posiadanie przez ucznia właściwego
stroju sportowego (tj. spodenki sportowe, koszulka, obuwie zmienne lub dres
przeznaczonego wyłącznie do ćwiczeń fizycznych), nie spóźnianie się na lekcje, nie
uciekanie z lekcji (przez ucieczkę z lekcji wychowania fizycznego rozumie się sytuację 
kiedy uczeń danego dnia obecny jest na wszystkich lekcjach oprócz lekcji wychowania 



fizycznego,nie jest zwolniony z tej lekcji przez wychowawcę, rodzica , dyrektora szkoły 
bądź lekarza).
Każdy przypadek braku stroju lub braku odpowiedniego zmiennego i czystego obuwia, 
spóźnienia i ucieczki nauczyciel zaznacza w dzienniku elektronicznym.

W ocenianiu przyjęto następujące wagi ocen cząstkowych:

Ocena z wagą 1- uczeń otrzymuje za testy sprawnościowe
Ocena z wagą 2- uczeń otrzymuje  za sprawdziany (umiejętności i wiadomości)
Ocena z wagą 3- uczeń otrzymuje  za zadania dodatkowe (referaty, plakaty, pomoc w 
organizacji lekcji itp.)
Ocena z wagą 4- uczeń otrzymuje  za aktywność, zaangażowanie, systematyczność, 
przygotowanie do zajęć
Ocena z wagą 5- uczeń otrzymuje  za udział w zawodach na szczeblu szkolnym
Ocena z wagą 6- uczeń otrzymuje  za udział w konkursach na szczeblu gminy, powiatu i 
rejonu
Ocena z wagą 7- uczeń otrzymuje  za zdobycie tytułu finalisty – miejsca I-III w etapie 
wojewódzkim i ogólnopolskim.

nauczyciele wychowania fizycznego : 
Lidia Bajer ,Justyna Górna, Ewa Jankowiak, Marcin Kilian, Jacek Kołtoniak 


