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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3   IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH 

W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 
 
 

 
I. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 

 
 

Podstawą oceny z wychowania fizycznego jest wysiłek włożony przez 
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, 
systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
 
 
 
1. Skala ocen z wychowania fizycznego   

   
             Stopień celujący            - 6 
             Stopień bardzo dobry    - 5, 5+ 
             Stopień  dobry               - 4,4+ 
             Stopień dostateczny      - 3,3+ 

                   Stopień dopuszczający - 2,2+ 
                   Stopień niedostateczny – 1 
 
 

 
2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów - narzędzia oceny 

 
a) obserwacja i analiza aktywności na lekcjach i po za nimi(czas wolny,  

            zawody ) 
b) przygotowanie się do uczestnictwa w zajęciach 
c) samodzielne prowadzenie fragmentów lekcji 

     d)     zadania kontrolno – oceniające  
     e)    testy umiejętności ruchowych 
      f)     testy sprawności fizycznej 
     g) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np: modele, albumy,  
                      prezentacje multimedialne, plakaty itp.         
     h) rozmowy z uczniami i rodzicami 
      i)              ankieta skierowana do uczniów 
      j)              karta samooceny ucznia   
     k)              test sprawdzający wiedzę z danego działu, quizy sportowe 
      l)              wyniki pracy w grupach 
    m)              projekty grupowe 
     n)              wymierne wyniki sportowe 
     o)              aplikacje internetowe i urządzenia monitorujące 
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3. Zaliczenia  
 
a) Uczeń zobowiązany jest systematycznie przystępować do zaliczeń praktycznych 

wyłącznie  w stroju sportowym. Brak stroju sportowego uniemożliwia przystąpienie 
do sprawdzianu. 

 
b) Uczeń będący w trakcie zaliczenia na zwolnieniu lekarskim,  zwolnieniu od rodziców,  

innym  zwolnieniu, jest nieobecny  zobowiązany jest do  podejścia  do   sprawdzianu 
w najbliższym możliwym terminie ustalonym z nauczycielem - nie później jednak niż 
do dwóch tygodni od daty sprawdzianu  lub powrotu do szkoły po czasowej 
nieobecności.  

 
c) W przypadku ponownej nieobecności ucznia lub przebywania na zwolnieniu w 

ustalonym terminie uczeń przystępuje niezwłocznie do zaliczenia po powrocie do 
szkoły lub po zakończeniu trwania zwolnienia z ćwiczeń, jeśli stan zdrowia pozwala 
na podjęcie aktywności fizycznej. Zaliczenie polega na wykonaniu sprawdzianu 
praktycznego o tym samym stopniu trudności. 
 

d) Wyjątkowe sytuacje uzgadniane są indywidualnie pomiędzy nauczycielem a 
uczniem. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania 
zaległego sprawdzianu praktycznego i zastąpić go sprawdzianem teoretycznym. 

 
e) Każdy sprawdzian musi zostać zaliczony w formie ustalonej z nauczycielem w ciągu 

dwóch tygodni od pojawienia się ucznia w szkole lub zakończenia trwania zwolnienia 
z ćwiczeń. Brak zaliczenia sprawdzianu nauczyciel oznacza ,wpisując w rubrykę 
ocen „0”. Po upływie wyznaczonego terminu i przystąpieniu ucznia do sprawdzianu, 
nauczyciel wpisuje w miejsce „0” odpowiednią ocenę. 

 
f)    Odmowa przystąpienia przez ucznia do zaliczenia jest równoznaczne z       
      wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 
 
g)  Uczeń ma prawo wykonania danego ćwiczenia stosownie do swoich możliwości, np.  
     obniżona wysokość poprzeczki 
 
h) Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku elektronicznym 

np – nieprzygotowany do ćwiczeń fizycznych 
0 –uczeń nie podszedł do zaliczenia lub brak wykonania zadania 
 

i) Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w 
terminie ustalonym przez nauczyciela. Do dziennika elektronicznego wpisuje się 
ocenę wyższą obniżoną o jedną wagę. W przypadku braku poprawy ocena ważona 
oraz jej waga pozostaje bez zmian.   
 

j) Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu 
zaliczenia 
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k) Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej. Ocenę 
pozytywną wpisuje się na życzenie ucznia. 
 

l) W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych  
   nauczyciel danego przedmiotu może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian  
   frekwencyjny  z materiału realizowanego w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności  
   ucznia.          
 
m) Przyjmuje się ,że uczeń w semestrze powinien uzyskać minimum 6 ocen . 
 
n) W trakcie całego roku szkolnego ,nauczyciel przed rozpoczętym nowym działem 
     kształcenia /modułem, przekazuje uczniowi wydruk komputerowy z wykazem  
     umiejętności i wiadomości podlegających ocenianiu w bieżącej pracy oraz na testach  
     sprawdzających stopień opanowania wiedzy lub umiejętności z tego zakresu  
     materiału. 
 
4.  Zwolnienia 
 
a) Uczniowie posiadający zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego zgłaszają to 

nauczycielowi na początku lekcji 
 

b) Uczniowie mogą być zwolnieni z ćwiczeń fizycznych na podstawie zwolnienia 
lekarskiego lub zwolnienia od rodziców w formie pisemnej lub elektronicznej a także 
z powodu nagłej niedyspozycji zgłoszonej przed lekcją. W powyższych przypadkach 
uczeń nie otrzymuje „-„ za niesystematyczny udział w lekcji. 

 
c) Po dłuższej absencji chorobowej lub innej związanej np. sytuacją rodzinną, uczeń nie 

ma obowiązku zaliczenia programu, który był realizowany w tym okresie. 
Wymieniona sytuacja nie powoduje obniżenia oceny. 
 

d) Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń fizycznych w  miarę swoich możliwości mogą 
pomagać przy organizacji zajęć lub asekuracji ćwiczących lub wykonują inne zadania 
zlecone przez nauczyciela np. sporządzanie konspektu z przebiegu lekcji 

 
e) Uczeń może być zwolniony z wychowania fizycznego przez dyrektora szkoły na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia ,wydanej 
przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

 
f) Jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć w danym 
okresie,  uczeń nie podlega klasyfikacji ,a w dokumentacji nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” 

 
g) Uczeń zwolniony z ćwiczeń jest zobowiązany być obecny na lekcji, jeśli zajęcia te 

wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub 
pierwsze godziny lekcyjne, uczeń może być zwolniony z obecności po 
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przedstawieniu pisemnej prośby z zaznaczeniem wzięcia przez rodziców 
odpowiedzialności za dziecko w trakcie trwania lekcji. 

 
h) Zwolnienia lekarskie nie powodują obniżenia oceny za nieodpowiednią postawę 

ucznia, kompetencje społeczne oraz systematyczny udział w lekcjach. 

II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA 
 
1. Obszary oceniania : postawa , umiejętności ,  wiadomości ,sprawność fizyczna 
2. Przedmiot oceny w poszczególnych obszarach: 
 
Postawa 

a. systematyczny udział w lekcji.(S)   
b. aktywność i zaangażowanie w przebieg lekcji , współpraca w grupie(A) 
c. przejawianie twórczego charakteru pracy(WU) 
d. systematyczne i aktywne uczestnictwo w zorganizowanym  życiu 

sportowo – rekreacyjnym pozalekcyjnym  lub pozaszkolnym(AP) 
e. udział w zawodach sportowych na szczeblu szkolnym(SzZ) 
f. Pełnienie określonych ról społecznych(RS) 
g. niezorganizowana, indywidualna aktywność fizyczna w czasie wolnym 
h. reprezentowanie macierzystej szkoły w zawodach sportowych na 

zewnątrz(R) 
i. uzyskanie wysokich wyników sportowych w klubowych zawodach 

sportowych(WS) 
Umiejętności 

 
Po przerobieniu danej partii materiału następuje ocena stopnia osiągniętego poziomu 
umiejętności oraz spełnienia przez ucznia wymagań programowych postawionych przez 
nauczyciela. Przy ocenie uwzględnia się indywidualne  możliwości i predyspozycje 
psychofizyczne. Zaliczenia  przeprowadza się zgodnie ze szczegółowymi wymogami z 
danego działu w danej klasie w formie praktycznej.  
 
Wiadomości 
 
Po przerobieniu danej partii materiału następuje ocena stopnia osiągniętego poziomu 
wiedzy w formie pisemnej ( test sprawdzający, quiz, ) lub ustnej oraz spełnienia przez 
ucznia wymagań programowych postawionych przez nauczyciela. 
 
Sprawność fizyczna 
Uczeń ma prawo wyboru prób testowych sprawności fizycznej. 
Ocenie podlega liczba wykonanych prób. Ponadto  uczeń może otrzymać dodatkową 
ocenę celującą za wyraźny postęp w rozwoju sprawności fizycznej w stosunku do 
diagnozy wstępnej. 
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3. Szczegółowe kryteria oceny w każdym obszarze , w tym skala ocen (jak i kiedy) 
 

Postawa 
 
a1. Systematyczny udział w lekcji  
 
- uczeń ma obowiązek ćwiczenia w stroju sportowym na każdej lekcji w-f 
- ocena stanu przygotowania się do zajęć dokonywana jest na każdej lekcji. 
- ocena za systematyczny udział wystawiana jest dwa razy w semestrze za 
poszczególne okresy: 
I półrocze (I okres 1.09.2021 – 15.11, II okres 16.11 – do końca I półrocza) 
II półrocze ( początek II półrocza – 15.04 , II okres 16.04 do końca roku szkolnego) 
- osoby niećwiczące powinny posiadać zwolnienia lekarskie , od rodziców lub inne 
- brak w/w zwolnień wpływa na uzyskanie oceny za systematyczny udział w lekcji. 
- za każdy udział w lekcji uczeń otrzymuje „+” 
- za brak stroju sportowego uczeń otrzymuje „-„ 
- dopuszcza się dwukrotne nieprzygotowanie w semestrze, uczeń swoje 
nieprzygotowanie zgłasza przed każdą lekcją. Nauczyciel wpisuje do zeszytu 
przedmiotowego „nieprzygotowany” i datę a do dziennika elektronicznego skrót „np.” 
- okres przebywania ucznia  na zwolnieniu lekarskim, od rodziców lub innym zmniejsza 
ogólną liczbę  lekcji będącą przedmiotem oceny dla danego ucznia stanowiącą 100 % . 
 

Ocena zakres procentowy systematycznego uczestnictwa w lekcjach 

Niedostateczny 0 – 29%  

Dopuszczający 30 – 49%  

dopuszczający +  50% 

Dostateczny 51 – 68%  

dostateczny +  69% 

Dobry 70 – 87%  

dobry +   88 % 

Bardzo dobry 89 – 95%  

bardzo dobry +  96% 

Celujący 97– 100%  
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b1. Aktywność i zaangażowanie w przebieg lekcji 
 
Ocena z aktywności i zaangażowania w przebieg lekcji wystawiana jest raz w miesiącu.  
Uczeń otrzymuje podwójne plusy „++”, w przypadku, gdy z własnej inicjatywy podejmuje 
działania : 
– prowadzi rozgrzewkę /sędziuje/przygotowuje miejsce do ćwiczeń/organizuje zabawy, 
gry ruchowe, gry zespołowe i rekreacyjne 
- wykazuje duży stopień kompetencji społecznych( pomaga słabszym i innym osobom,  
motywuje innych do działania, wykazuje się kreatywnością w rozwiązywaniu sytuacji 
problemowych) 
 

Ocena cząstkowa Częstotliwość działań 

Celujący Min. 5 razy w miesiącu  
 

Bardzo dobry Min. 3 razy w miesiącu  
 

Dobry  Aktywność ucznia na każdej lekcji na miarę swoich możliwości 
 

 
Dodatkowe oceny z zakresu POSTAWA 
 
c1. Wytwory ucznia- samodzielnie wykonywane przez ucznia prace  
Uczeń : 
-  wykonuje prace na temat kultury – fizycznej  
-  prowadzi gablotę lub kronikę sportową 
-  wykonuje prezentacje multimedialne o tematyce sportowej,  
-  wykonuje materiały i pomoce dydaktyczne na potrzeby w-f 
-  za każde działanie  uczeń nagradzany jest oceną -  celujący 
 
d.1 Zajęcia pozalekcyjne lub pozaszkolne 
 
Uczeń systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach sportowych pozalekcyjnych 
lub pozaszkolnych .Za systematyczny udział uczeń otrzymuje na koniec każdego 
semestru ocenę celujący. 
 
e.1 Udział w szkolnych zawodach sportowych oraz szkolnych projektach rekreacyjno- 
zdrowotnych  
Za każdorazowy  udział w  zawodach sportowych  na szczeblu  szkolnym lub projekcie 
szkolnym o charakterze rekreacyjno - zdrowotnym w semestrze uczeń otrzymuje ocenę 
celujący.         
 
f.1 Pełnienie określonych ról społecznych np.: organizatora zawodów, fotoreportera, 
sędziego, wolontariusza podczas organizacji zawodów sportowych (zwłaszcza 
zewnętrznych) lub innych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, komentatora, 
itp. 
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Za każdorazowy udział w/w działaniach uczeń otrzymuje ocenę celujący. 
 
g.1 Na zakończenie każdego semestru nauczyciel przeprowadza rozmowę  z uczniem 
na temat jego osobistej aktywności fizycznej. W zależności od zaangażowania ucznia i 
jego systematycznej i powtarzalnej pracy nad swoją sprawnością fizyczną i wydolnością 
uczeń może otrzymać ocenę dobry, bardzo dobry lub celujący 
 
h.1 Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych 
 
Za każdorazowe reprezentowanie macierzystej szkoły w zawodach sportowych na 
zewnątrz uczeń otrzymuje ocenę celujący. 
 
i.1 Wyniki sportowe 

 
Za  każdorazowe uzyskanie wysokich wyników sportowych w zawodach sportowych 
organizowanych przez poszczególne związki sportowe na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim uczeń otrzymuje ocenę celujący.  
 
Umiejętności   
 
Ocenianie odbywa się zgodnie z opracowanym zestawem zadań kontrolno-oceniających  
odpowiadającej im skali ocen z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji 
psychofizycznych 
 
Wiadomości  
 
Ocenianie odbywa się zgodnie z opracowanym testem sprawdzającym lub innym 
narzędziem po przerobieniu danej partii materiału, odpowiadającym mu progom 
procentowym i skali ocen. 
 
Sprawność fizyczna  
 
Semestr pierwszy i drugi - liczba wykonanych prób   
Skala ocen 
5 prób       – celujący 
4 próby     - bardzo dobry 
3 próby     - dobry 
2 próby     - dostateczny 
1 próba     - dopuszczający 
Brak prób – niedostateczny 
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OGÓLNE ZESTAWIENIE OCENIANIA 
 

Obszar   Parametr 
oceniania 

Częstotliwość 
oceniania 

Narzędzia 
oceny 

Ocena/znak Ilość ocen w 
semestrze 

Postawa  Systematyczny 
udział w lekcjach 

Na każdej 
lekcji 
 
dwa razy na 
semestr  

obserwacja i 
analiza 
postawy na 
lekcjach  
 
 
 

+ lub – lub ” 
np.” 
Celujący 
Ndst  

 
2  

Aktywność i 
zaangażowanie 
ucznia 

Każdorazowo 
 
Raz na 
miesiąc 

+ + 
 
Celujący 
Bardzo 
dobry 
Dobry 

 
Max. 5 

Wytwory ucznia każdorazowo Ocena 
wytworu 
ucznia 

Celujący Dowolna  

Zajęcia 
pozalekcyjne lub 
pozaszkolne 

Raz na 
semestr 

Rozmowa z 
uczniami 

Celujący 1 

Udział w  
szkolnych 
zawodach 
sportowych lub 
projektach 
rekreacyjno-
zdrowotnych 

każdorazowo analiza  
udziału w 
zawodach 

Celujący Dowolna 

Pełnienie 
określonych ról 
społecznych 

każdorazowo Analiza 

udziału w 

projektach 

celujący Dowolna  

Niezorganizowana 
,indywidualna 
aktywność w 
czasie wolnym 

Raz na 
semestr 

Rozmowa z 
uczniem 

Dobry 
Bardzo 
dobry 
celujący 

1 

Reprezentowanie 
szkoły w 
zawodach 
sportowych 

każdorazowo analiza  
udziału w 
zawodach 

Celujący Dowolna 

Wyniki sportowe 
 

każdorazowo rozmowy z 
uczniami i 
rodzicami 

Celujący  Dowolna  

Umiejętności  
 

Zgodnie z 
podstawą 

każdorazowo Zadania 
kontrolno-

Ndst-cel Max. 3 
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programową i 
planem pracy 
nauczyciela 

oceniające  
 
 
 

 
Wiadomości  

Zgodnie z 
podstawą 
programową 

każdorazowo Quiz ,test 
sprawdzający 
Odpowiedz 
ustna 

Ndst - cel Max .3 

Sprawność 
ogólna 

Liczba 
wykonanych prób 

Raz na 
semestr 

Testy 
sprawności 
fizycznej 

Ndst-cel 
celujący 

1 
1(dodatkowo 
za postęp w 
indywidualny

m 
usprawnianiu

) 

 
 
EDUKACJA ZDROWOTNA 
1.Obszary oceniania : postawa , umiejętności , wiadomości 
2.Przedmiot oceny w poszczególnych obszarach: 
Postawa 
 
a. Zaangażowanie i aktywność na zajęciach, gotowość do pracy indywidualnej i 
zespołowej  
 
Umiejętności i wiadomości 
 
a. Ocena pracy ucznia dokonana przez nauczyciela, dotycząca specyficznych zadań: 
pracy domowej, prezentacji, projektów, portfolio i innych wytworów pracy ucznia.  
b. Ocena dokonana przez rówieśników w przypadku wykonywania projektów i prac 
zespołowych.  
c. Samoocena uczniów dotyczącą rozwoju ich umiejętności osobistych i społecznych 
oraz zmian postaw  i zachowań.  
 
3.Szczegółowe kryteria oceny w każdym obszarze, w tym skala ocen (jak i kiedy) 
Postawa 
a1. 
- Ocena aktywności dokonywana jest na każdej lekcji. 
- Za aktywny udział w trakcie lekcji uczeń otrzymuje plus 
- za 5 plusów uczeń nagradzany jest oceną celującą 
 
Umiejętności i wiadomości 
a1. 
Na zakończenie nauczania edukacji zdrowotnej uczniowie wykonują pracę zaliczeniową 
w grupach w wybranych formach w skali ocen od 1 do 6 
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b1.  
Na zakończenie nauczania edukacji zdrowotnej ,po wykonaniu pracy zaliczeniowej 
wszyscy nawzajem siebie oceniają z danej grupy w skali od 1 do 6. 
c1. 
Uczniowie dokonują samooceny dotyczącej  postaw i zachowań prozdrowotnych oraz 
umiejętności osobistych i społecznych na karcie samooceny z przed i po realizacji zajęć 
z edukacji zdrowotnej w skali od 1 do 6. 
 
Liczba ocen – max. 3 
 

III.       Sposób przejścia od ocen bieżących do oceny semestralnej i rocznej – 
progi procentowe i ocena ważona 
 

Podstawą do wystawienia przez nauczyciela oceny klasyfikacyjnej semestralnej jest 
średnia ważona ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w I semestrze. 
 
Podstawą do wystawienia przez nauczyciela oceny klasyfikacyjnej rocznej jest średnia 
ważona ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w II semestrze oraz ocena 
uzyskana za I semestr liczona w II semestrze jako ocena cząstkowa o wartości 6. 
 
Testy sprawdzające są oceniane przez nauczyciela za pomocą punktów przeliczanych 
wg następujących progów procentowych 
 

Uczniowie bez dostosowania wymagań Uczniowie z dostosowaniem wymagań 
edukacyjnych( obniżone kryteria 
oceniania) 

Progi procentowe ocena Progi procentowe ocena 

0%-29% 1 0%-19% 1 

30%-49% 2 20%-38% 2 

50% 2+ 39 % 2 + 

51%-68% 3 40%-53% 3 

69% 3+ 54 % 3 + 

70%-87% 4 55%-69% 4 

88% 4+ 70 % 4 + 

89%-95% 5 71%-88% 5 

96% 5+ 89 % 5 + 

97%-100% 6 90%-100% 6 
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Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel wg następującej skali 
 

Średnia ważona 
 

ocena 

5,51-6,00 celujący 

4,70-5,50 bardzo dobry 

3,70-4,59 dobry 

2,70-3,69 dostateczny 

1,70-2,69 dopuszczający 

1,00-1,69 niedostateczny 

 
Zasada oceny ważonej – każdej ocenie bieżącej przyporządkowuje się  liczbę naturalną 
oznaczając jej wagę w hierarchii ocen wg zasady: 
 
5-  za obszar oceniania POSTAWA 
4- za obszar oceniania UMIEJĘTNOŚCI 
3- za obszar oceniania WIADOMOŚCI 
2- za obszar oceniania SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA 
 
Powyższe obszary zostały szczegółowo opisane w pkt. II 
 
Podwyższenie oceny z przedmiotu (odstąpienie od schematu) jest możliwe w przypadku 
udziału ucznia w zawodach sportowych i zdobywania osiągnięć oraz dużej aktywności 
na lekcjach 
 
Zagrożenie oceną niedostateczną, wystawiane na miesiąc przed klasyfikacją otrzymuje 
uczeń, którego średnia ważona zamyka się w przedziale 1,00-1,80 
 
 
IV . Sposób informowania o ocenach  

- drzwi otwarte, konsultacje z rodzicami, zebrania ogólne rodziców, spotkania   
indywidualne z rodzicami, wpis w dzienniku elektronicznym, wpis w dzienniczku 
ucznia lub zeszycie ucznia 
 

V . Nagrody i wyróżnienia 
 

1. Za wybitne osiągnięcia sportowe w trakcie nauki w gimnazjum i w szkole 
podstawowej - zajęcie miejsc I – VI w  zawodach wojewódzkich 
 

2. Za wielokrotne godne reprezentowanie szkoły w zawodach szkolnych na 
przestrzeni nauki w szkole na szczeblu co najmniej powiatowym w wielu 
dyscyplinach sportowych 

 
Ponadto wszyscy uczniowie otrzymują punkty dodatnie z zachowania zgodnie z 
wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. 
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 VI . Kryteria ocen semestralnych/rocznych 
 
 
Ocena- celujący 
 
Otrzymuje uczeń ,który : 

 
w zakresie obszaru POSTAWA  
 
1.Jest wzorem do naśladowania dla swoich rówieśników,  posiada strój sportowy na 
każdej lekcji 
2. Wykazuje się szczególną aktywnością i zaangażowaniem na lekcjach 
3. Przejawia twórczy charakter pracy, samodzielnie rozwiązuje problemy 
4. Pełni określone role społeczne w szkole związane z aktywnością fizyczną 
5. Prowadzi zdrowy styl życia, podejmuję samodzielnie  zaplanowaną, systematyczną i 
powtarzalną aktywność fizyczną w czasie wolnym 
 6. Samodzielnie i twórczo rozwija swoje zdolności  w zajęciach sportowych 
pozalekcyjnych   lub pozaszkolnych 
7. Chętnie bierze udział w szkolnych zawodach sportowych lub projektach o charakterze 
rekreacyjno-zdrowotnym 
8. Chętnie bierze udział i  reprezentuje szkołę w zawodach sportowych  
9. Osiąga wysokie wyniki sportowe w międzyszkolnych zawodach sportowych 
 
 
 w zakresie obszaru UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI 
 
- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania programowe  
- proponuje rozwiązania nietypowe, często wykraczające poza program nauczania 
- posiada wysokie umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu 
- stosuje skutecznie zdobyte umiejętności i wiadomości w praktyce 
- ćwiczenia wykonuje dość swobodnie i z dużym spokojem 
 
w zakresie obszaru SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA 
 
- dysponuje ponad przeciętną sprawnością fizyczną 
 - wykazuje systematyczne postępy w usprawnianiu 
 
 
Ocena -bardzo dobry 
 
         Otrzymuje uczeń ,który: 
 
w zakresie obszaru POSTAWA 
 
- swoją postawą, zaangażowaniem i stosunkiem do w- f nie budzi najmniejszych 
zastrzeżeń 
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- jest bardzo dobrze przygotowany do zajęć 
- prowadzi higieniczny tryb życia 
- z własnej woli podejmuje aktywność fizyczną w czasie wolnym , lecz nie jest to 
działalność dość systematyczna 
 
w zakresie obszaru UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI 
 
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 
przyjętym przez nauczyciela w danej klasie 
- posiada niezłe umiejętności i wiadomości, które samodzielnie stosuje w praktyce, także 
w nowych sytuacjach 
- ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie, dokładnie 
 
w zakresie obszaru SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA 
 
- dysponuje  przeciętną sprawnością fizyczną 
- wykazuje postępy w usprawnianiu 
 
     Ocena –dobry 
 
Otrzymuje uczeń, który: 
 
w zakresie obszaru POSTAWA 
 
- jego postawa nie budzi większych zastrzeżeń 
- bez zarzutu wywiązuje się z obowiązków 
- nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych ( pozaszkolnych ) 
- z własnej woli podejmuje aktywność fizyczną w czasie wolnym , lecz  jest to 
działalność sporadyczna i okazjonalna 
 
w zakresie obszaru UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI 
 
- nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania 
przyjętym przez nauczyciela w danej klasie 
- posiadane umiejętności i wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy 
nauczyciela 
- ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie 
 
w zakresie obszaru SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA 
 
- dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną 
- wykazuje stały poziom sprawności fizycznej 
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Ocena – dostateczny 
 
 Otrzymuje uczeń, który: 
 
w zakresie obszaru POSTAWA 
 
- przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do 
kultury fizycznej, bardzo często nieprzygotowany do zajęć, wykazuje niewielką 
aktywność na zajęciach 
 
w zakresie obszaru UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI 
 
- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez 
nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej 
- posiadane umiejętności nie potrafi wykorzystać w praktyce  
- ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie, z większymi błędami 
technicznymi o średnim stopniu trudności 
 
w zakresie obszaru SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA 
 
- dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną  
-  nie wykazuje  postępów w osobistym usprawnianiu 
 
         Ocena – dopuszczający 
 
Otrzymuje uczeń, który: 
 
w zakresie obszaru POSTAWA 
 
- na zajęciach wf przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma 
niechętny stosunek do przedmiotu,  
 
w zakresie obszaru UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI 
 
- ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki 
te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i 
umiejętności w ciągu dalszej nauki 
- wykonuje ćwiczenia o niewielkim stopniu trudności  
 
w zakresie obszaru SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA 
 
- nie jest pilny , poziom jego sprawności znacznie uległ pogorszeniu 
- jest bardzo mało sprawny 
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Ocena – niedostateczny 
 
Otrzymuje uczeń , który: 
 
w zakresie obszaru POSTAWA 
 
- na zajęciach wf wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego 
- ma lekceważący stosunek do zajęć wf 
- nie bierze czynnego udziału w lekcjach 
- swoim zachowaniem dezorganizuje pracę na lekcji 
- prowadzi niesportowy i niehigieniczny tryb życia 
 
w zakresie obszaru UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI 
 
- jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program  
- nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w 
wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 
przedmiotu 
- nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności 
 
w zakresie obszaru SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA 
 
- jest sprawny znacznie poniżej przeciętnej 
 
 
 
 
 
 
 


