
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

W SP 18 W ELBLĄGU NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

                   Ustalając ocenę z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę przede 

wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywania się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć. Do oceniania każdego ucznia podchodzi się 

indywidualnie mając na uwadze jego możliwości. 

  

OCENA PRACY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

1. Skala ocen 

Zarówno w ocenianiu bieżącym, śródrocznym, rocznym i końcowym stosuje się 

następujące stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki: 

1 – niedostateczny, 

2 – dopuszczający, 

3 – dostateczny, 

4 – dobry, 

5 – bardzo dobry, 

6 – celujący 

Dodatkowe oznaczenia -, +  

 

Ocenianie ma na celu: 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie. 

2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju. 

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku, samodoskonalenia się. 

4. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o 

postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie organizacji i 

metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 



6. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć 

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. 

 

1. Kryteria oceny śródrocznej i rocznej . 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania 

fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój 

sportowy ). 

2. Jest aktywny na lekcji. 

3. Przestrzega zasad BHP w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego . 

4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, 

dba o bezpieczeństwo własne i kolegów. 

5. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportowa ( pomoc słabszym i 

mniej sprawnym ). 

6. Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych Stale poszerza swoje 

wiadomości z wychowania fizycznego. 

7. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. 

    

       Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania 

fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój 

sportowy ). 

2. Jest aktywny na lekcji. 

3.  Przestrzega zasad BHP w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego . 

4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, 

dba o bezpieczeństwo własne i kolegów. 

5. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową ( pomoc słabszym i 

mniej sprawnym ). 

6. Uczeń robi systematyczne postępy. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania 

fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój 

sportowy ). 



2. Jest aktywny na lekcji. 

3. Przestrzega zasad BHP w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego . 

4. Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej 

sprawnym). 

5. Wykonuje elementy nauczane na ocenę, co najmniej dostateczną lub dobrą. 

6. Uczeń robi postępy na miarę swoich możliwości. 

7. Mało angażuje się w życie sportowe szkoły i klasy. 

       Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania 

fizycznego oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji ( często nie posiada 

wymaganego stroju sportowego ). 

2. Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z przestrzeganiem zasad BHP. 

3.  Nie robi postępów mimo posiadanych możliwości. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1. Bez usprawiedliwienia opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania 

fizycznego , często nie jest przygotowany do lekcji ( nie posiada wymaganego 

stroju sportowego ). 

2. Jest mało aktywny, nie przestrzega zad BHP, ma lekceważący stosunek do 

zajęć. 

3. Omawia przystąpienia do testów i sprawdzianów.  

4. Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć, nie dba o bezpieczeństwo 

własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez 

nauczyciela. 

5. Wykazał się słabym poziomem opanowania wiadomości i umiejętności mimo 

posiadanych możliwości. 

  

  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. Notorycznie opuszcza zajęcia z wychowania fizycznego oraz nie jest 

przygotowany do lekcji .Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje 

brak aktywności na lekcji. 

2. Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć, nie dba o 

bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń 

przekazywanych przez nauczyciela. Wykazał się bardzo słabym poziomem 

opanowania wiadomości i umiejętności pomimo posiadanych możliwości. 

3. Nie przystępuje do sprawdzianów i nie korzysta z możliwości poprawy mimo 

stworzonych warunków i możliwości. 



 GIMNASTYKA / LEKKA ATLETYKA 

Ocena celująca: 

prawidłowo i samodzielnie wykonuje ćwiczenia 

 Ocena bardzo dobra: 

prawidłowo wykonuje ćwiczenia z minimalną pomocą nauczyciela. 

 Ocena dobra: 

potrafi wykonać ćwiczenie z dużą pomocą nauczyciela. 

 Ocena dostateczna: 

potrafi wykonać ćwiczenie w uproszczonej formie z pomocą nauczyciela. 

  

Ocena dopuszczająca: 

potrafi wykonać ćwiczenie w uproszczonej formie z dużą pomocą nauczyciela. 

 Ocena niedostateczna: 

mimo wysiłku nauczyciela nie wykazuje zainteresowania w wykonaniu ćwiczenia. 

  

 GRY ZESPOŁOWE 

 Ocena celująca: 

uczeń stosuje poznane umiejętności podczas gry, zna przepisy, potrafi zorganizować 

i  sędziować zawody stosuje zasadę „fair play”, nie wymaga opieki i wsparcia 

nauczyciela. 

 Ocena bardzo dobra: 

uczeń stosuje poznane umiejętności w grze, zna przepisy, potrafi zorganizować i 

sędziować zawody z pomocą nauczyciela.  

Ocena dobra: 

uczeń stosuje poznane umiejętności w grze. 



 Ocena dostateczna: 

uczeń potrafi zastosować podstawowe umiejętności w grze. 

 Ocena dopuszczająca: 

uczeń nie potrafi wykonać podstawowych umiejętności. 

 Ocena niedostateczna: 

mimo wysiłku nauczyciela nie wykazuje zainteresowania wykonaniem ćwiczenia. 

  UWAGA 

 Nauczyciel przy ocenie ucznia bierze pod uwagę jego indywidualne 

możliwości. 

 Uczeń, którzy posiada opinię Poradni Lekarskiej i Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej, lub innej poradni specjalistycznej w której stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania 

będzie miał obniżone  wymagania edukacyjne. Ocenie będzie podlegać 

przede wszystkim; 

- systematyczny udział w zajęciach wychowania fizycznego 

- systematyczne noszenie stroju sportowego 

- aktywność na lekcji wychowania fizycznego oraz postępy poczynione w miarę 

własnych możliwości motorycznych 

1. Każdą ocenę uzyskaną na sprawdzianie uczeń może poprawić 

lub uzyskać w przypadku nieobecności na sprawdzianie -  w 

terminie ustalonym z nauczycielem. Termin ten może ulec 

zmianie, jeśli nieobecność ucznia przedłuża się lub stan jego 

zdrowia albo warunki atmosferyczne nie pozwalają na udział w 

sprawdzianie. Każdą ocenę bieżącą uczeń może poprawić 

dozwoloną ilość razy(brana jest pod uwagę ocena lepsza). 

 Jeżeli uczeń odmówił przystąpienia do sprawdzianu bez 

podanej przyczyny,  nauczyciel wystawia ocenę 

niedostateczną.(  kategoria – postawa wobec przedmiotu) 

 

2. Uczeń, który nie przystąpił do testu/sprawdzianu ( stan zdrowia i 

warunki atmosferyczne na to pozwalają) otrzymuje wpis do 

dziennika brak zadania( bz) i punkty ujemne zgodnie ze 

szkolnym regulaminem oceniania zachowania.  



3. Jeśli uczeń ma wpis bz i nie podejmie próby wykonania 

sprawdzianu mimo dwukrotnej szansy (stan zdrowia i warunki 

atmosferyczne na to pozwalają)  otrzymuje ocenę 

niedostateczną . 

4. Dodatkowo uczeń otrzymuje ocenę celująca za reprezentowanie 

szkoły w zawodach sportowych (każdorazowo).  

 

5. Uczeń będzie gratyfikowany raz w semestrze oceną celującą za 

udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie 

szkoły i poza szkołą,  

 

PODSTAWY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

1. Uczeń w ciągu roku szkolnego podlega systematycznej i obiektywnej ocenie 

zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i jest to co najmniej 6 ocen w 

przeciągu jednego półrocza 

2. Nauczyciel wystawia ocenę biorąc pod uwagę oceny z poszczególnych 

obszarów( postawa wobec przedmiotu, postęp, umiejętności ruchowe, wiedza, 

przygotowanie do zajęć). 

3. Decyzję o całkowitym zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego 

podejmuje dyrektor szkoły na postawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii, ale może być również zwolniony z określonych ćwiczeń 

fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

4. Uczniowie posiadający zwolnienie (oprócz całkowicie zwolnionych) mają być 

obecni na zajęciach wychowania fizycznego i będą  uczestniczyć w innych 

działaniach na rzecz kultury fizycznej, np. sędziowanie, pomoc w organizacji 

lekcji, tworzenie plakatów, referatów. 

5. Uczeń, który jest częściowo niezdolny do zajęć z powodu przeciwwskazań 

lekarskich będzie realizował program nauczania dostosowany do własnych 

możliwości, uwzględniających wskazania lekarskie. 

6. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami 

edukacyjnymi oraz przedmiotowymi zasadami oceniania, co nauczyciel 

potwierdza wpisem w dzienniku lekcyjnym 

7. Przedmiotowe zasady oceniania i są dostępne do wglądu uczniów i rodziców 

przez cały rok szkolny u nauczycieli wychowania fizycznego oraz w dzienniku 

elektronicznym. 

8. Oceny są jawne, nauczyciel uzasadnia je, oraz podaje sposoby poprawy. 

9. O bieżącej sytuacji dydaktyczno – wychowawczej ucznia rodzice otrzymują 

informację w dzienniku elektronicznym oraz podczas zebrań z rodzicami. 



10. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną uczeń i jego rodzice (prawni 

opiekunowie) powinni być poinformowani o przewidywanych ocenach i 

zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem  

.  

Obszary aktywności ucznia związane z procesem uczenia się oraz sposoby ich 

oceniania 

 

    I  - Postawa wobec przedmiotu   

 aktywność i wysiłek wkładany przez ucznia 

 zaangażowanie, kreatywność, twórcza ekspresja i inwencja (samodzielne 

prowadzenie przez ucznia ćwiczeń kształtujących , np. rozgrzewki) 

 systematyczne usprawnianie (dążenie do poprawy swojej sprawności) 

 stosunek do zajęć sportowych (zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i zadań 

zbliżone do maksymalnych swoich możliwości) 

 udział w zawodach sportowych na szczeblu szkolnym oraz pozaszkolnym 

 udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji, oraz regulaminu korzystania z 

obiektów sportowych 

 postawa "Fair play" podczas lekcji, oraz współpraca z grupą 

 dbałość o higienę i prozdrowotny styl życia 

 Na podstawie obserwacji uczniów w trakcie zajęć z wychowania fizycznego 

nauczyciel może oceniać uczniów za aktywność, stawiając im ocenę w skali od 1-6. 

Uczeń może również otrzymać plus +, bądź minus -.( 6 plusów - ocena celująca, 6 

minusów ocena - niedostateczna)  

   II - Postęp 

 Poziom zdolności motorycznych 

 1.Określanie poziomu zdolności motorycznych odbywać się będzie dwukrotnie za 

pomocą testów sprawności motorycznej i sprawdzianów biegowychw I i w II półroczu. 

W pierwszym etapie ( przełom września i października)uczniowie otrzymują ocenę 

wyjściową ( narzędziem do tego służącym będą testy przygotowane przez 

nauczycieli w-f )W drugim etapie przeprowadzone zostaną powtórne testy( pod 

koniec każdego półrocza),a następnie nastąpi analiza i kolejna ocena postępu 

sprawności ucznia( uczeń oceniany jest za indywidualny postęp sprawności. ) 



 ocena wystawiona uczniowi z testów i sprawdzianów jest oceną bieżącego poziomu 

jego  sprawności  i jednocześnie informacją nad czym uczeń musi jeszcze 

popracować. Nie decyduje ona o ocenie śródrocznej, , rocznej. 

 Po nieobecności na teście, sprawdzianie uczeń ustala z nauczycielem termin 

zaliczenia. 

 Dopuszcza się odstępstwa od w/w kryteriów jeśli obniżenie poziomu 

sprawności nastąpiło po kontuzji lub chorobie 

 III - Przygotowanie do zajęć 

  Przez przygotowanie do zajęć na lekcji wychowania fizycznego rozumie się 

posiadanie przez ucznia odpowiedniego stroju sportowego 

( biała koszulka gimnastyczna, spodenki sportowe, dres, getry, zmienne obuwie 

sportowe o jasnej nierysującej podeszwie). Ze względów bezpieczeństwa dziecko nie 

może ćwiczyć  w łańcuszkach, zegarkach, pierścionkach i kolczykach wiszących 

wychodzących poza obręb ucha. Ponadto uczniowie z długimi włosami muszą mieć 

je związane. Uczeń może przed zajęciami zgłosić 2 razy w ciągu półrocza 

nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych konsekwencji Każde kolejne 

nieprzygotowania będą skutkowały otrzymaniem ujemnych punktów z zachowania (w 

postaci -5 pkt). 

 IV. Wiedza 

Wiadomości z zakresu wychowanie fizycznego obejmują: 

 Przepisy zespołowych gier sportowych 

 określonej tematyki o rozwoju fizycznym, 

 rozwoju sprawności fizycznej 

 zasad zdrowego stylu życia 

 zasad bezpieczeństwa 

 regulaminów i przepisów 

 zasad czystej gry 

 zasad kulturalnego kibicowania. 

 stosowania ćwiczeń oddechowych, rozciągających i relaksacyjnych 

 organizacji i sędziowania zawodów sportowych 

 Formą oceny są odpowiedzi ustne, testy, referaty,  gazetki, plakaty, ulotki. 

 V .Umiejętności ruchowe 

Wystawiane są oceny z różnych dyscyplin przez cały semestr. 

Poziom umiejętności ruchowych – ocenie podlega przyswojenie właściwej techniki 

ruchu oraz dodatkowo taktyki w grach. Wyznacznikiem jest stopień i postęp 



opanowania czynności ruchowych zaobserwowanych podczas gry, zadań kontro –

oceniających, testów umiejętności ruchowych, sprawdzianów śródrocznych i 

końcowych. Pod uwagę brana będzie poprawność wykonywanych ćwiczeń i zadań 

ruchowych. 

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA  
FIZYCZNEGO PODCZAS WARIANTU B( nauczanie hybrydowe) lub 

C ( nauczanie zdalne) 
 

PSO z wychowania fizycznego są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania SP 18 w Elblągu 

  

1. Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w nauczaniu zdalnym 

ma charakter przejściowy.  

2. Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w nauczaniu zdalnym 

wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz 

monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna 

forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania. 

 3. Praca zdalna w wychowaniu fizycznym realizowana będzie z  podstawy 

programowej możliwej do realizacji w sposób zdalny i  będzie dotyczyć wszystkich 

bloków tematycznych(  rozwój fizyczny i sprawność fizyczna, aktywność fizyczna  

edukacja zdrowotna, bezpieczeństwo w aktywności fizycznej). 

 4. Wszystkie wiadomości będą przekazywane uczniom poprzez lekcję wideo oraz 

platformę librus.  

5. Nauczyciel szczegółowo wskazuje zadania do wykonania, sposób ich realizacji, 

termin, oraz formę w jakiej należy przesłać efekty pracy. 

6. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy będą uwzględniać 

zalecenia medyczne, wiek uczniów i etap kształcenia oraz zalecenia  dotyczące 

czasu korzystania z urządzeń umożliwiających zdalną pracę. 

7. Wszelkie problemy ze sprzętem, czy niemożliwością wykonania zadania uczeń lub 

jego rodzic/opiekun prawny zgłasza nauczycielowi. 

 

 

 

RODZAJE ZADAŃ DO WYKONANIA  

 

  testy sprawnościowe i testy wiedzy; 



  zagadnienia dotyczące edukacji zdrowotnej                                                                       

 zestawy ćwiczeń przygotowane  przez  nauczycieli w-f , możliwe do 

wykonania w domu lub np. na osiedlowej siłowni na świeżym powietrzu w 

bezpiecznych warunkach; 

  ruch na świeżym powietrzu (bieganie, jazda na rowerze, rolkach, hulajnodze, 

samodzielnie lub w towarzystwie czy pod opieką rodziców mierzony 

aplikacjami takimi jak krokomierz czy Endomondo (zgodnie z zaleceniami 

Sanepidu, Ministerstwa Zdrowia) ;                                                                                                                   

 ćwiczenia wykonywane odtwórczo z filmików w internecie, YouTube’a oraz 

innych źródeł, które poświęcone są aktywności fizycznej i uprawianiu sportu w 

ogóle.  

w/w są formą dokumentacji pracy ucznia 

                                                                 

 KRYTERIA OCENY UCZNIA 

 

 odpowiedź ustna – podczas lekcji wideo; 

 zadania w formie elektronicznej - praca pisemna – na bieżąco;  

 karta pracy – na bieżąco; 

 testy sprawnościowe , testy wiedzy o sporcie i przepisach gier zespołowych 

 prezentacja multimedialna, album, quiz, plakat, referat , projekt, zdjęcie, filmik 

(  zdjęcie i filmik za zgodą rodziców) 

 Każda inicjatywa ucznia  zostanie również nagrodzona pozytywną oceną. 

 uczeń ma prawo do poprawy bieżących ocen po ustaleniu formy i terminu z 

nauczycielem 

 

1. Za  odsyłanie prac po terminie ustalonym z nauczycielem uczeń otrzymuje 

wpis do dziennika elektronicznego - brak zadania (bz) oraz punkty ujemne 

zgodnie ze szkolnym systemem oceniania  zachowania. 

 

2. Za nieodesłanie pracy uczeń otrzymuje wpis do librusa -brak zadania  (bz) 

 

3. Do oceny  przyjmować się będzie systematyczność(uczeń wykazuje 

gotowość do podejmowania zadań, wykonuje je w wyznaczonym czasie,  

stosuje samokontrolę itp..), terminowość, wkład pracy, zaangażowanie w 

wykonywanie powierzonych zadań jak również aktywność ucznia( uczeń 

wykazuje inicjatywę i kreatywność w doborze ćwiczeń, wykonuje diagnozę 

sprawności fizycznej i motorycznej, wykonuje ćwiczenia programowane) , 

wiadomości (uczeń utrwala wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej, zasad 

i przepisów gier, olimpizmu, historii sportu itp.  

 



4.Oceny na bieżąco są wpisywane do dziennika elektronicznego i są one 

jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). Ocenie 

nie podlegają wyniki uzyskane przez ucznia 

 

5.Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną, biorąc pod uwagę oceny 

wcześniej uzyskane w trakcie trwania zajęć w szkole oraz bieżące oceny . 

TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIZ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ 

OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

§142.1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  

zaproponowaną    przez nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w statucie 

szkoły.   

2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  

w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  

cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa.  

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela prac pisemnych; 

( na w-fie testów sprawnościowych, sprawdzianów); 

4) uzyskanie ocen pozytywnych z   prac  pisemnych ( w-f- testy sprawnościowe 

sprawdziany) wskazanych przez nauczyciela; 

5) skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w 

tym  -konsultacji  indywidualnych.  

4. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  

klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego 

przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego 

tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.  

5. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  

proponowanej,  niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń 

w ramach poprawy.  

 

   



PRZEWIDYWANE SPRAWDZIANY Z 
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
(UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE) 
 

W KLASIE IV 

I semestr 

 KOSZYKÓWA 

 kozłowanie slalomem między tyczkami / pachołkami (ze zmianą ręki kozłującej) 

 (ocena   2 – 6. Uczeń otrzymuje ocenę w zależności od płynności pokonania slalomu) 

 podanie piłki oburącz i jednorącz (w zależności od umiejętności klasy) 

 PIŁKA SIATKOWA 

 postawa siatkarska oraz poprawnie technicznie wykonane odbicia sposobem górnym 

(ocena 2 – 6. Uczeń otrzymuje ocenę w zależności od poprawności i techniki odbić piłki) 

 GIMNASTYKA 

 leżenie przewrotne i przerzutne, lub przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu . 

 LEKKA ATLETYKA 

 bieg na 60 m 

 bieg na 300 m 

 bieg na 600 m 

 rzut piłeczką palantową ( technika rzutu) 

 skok wzwyż ( technika skoku) 

II semestr 

  

KOSZYKÓWKA 

 Rzut do kosza znad głowy z wyznaczonego przez nauczyciela miejsca 

 (ocena od 2 – 6 w zależności od techniki wykonania i celności) 

PIŁKA SIATKOWA 

 Odbicia piłki sposobem dolnym 

(ocena od 2 – 6 w zależności od techniki wykonania) 

LEKKA ATLETYKA 



 bieg na 60 m 

 bieg na 300 m 

 bieg na 600 m 

 rzut piłeczką palantową ( technika rzutu) 

 skok wzwyż ( technika skoku) 

  

 PRZEWIDYWANE SPRAWDZIANY Z WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO (umiejętności ruchowe) 

W KLASIE V - VI 

I semestr 

LEKKA ATLETYKA 

 bieg na 60 m 

 bieg na 300 m 

 bieg na 600 m 

 rzut piłeczką palantową ( technika rzutu) 

 skok wzwyż ( technika skoku) 

 KOSZYKÓWKA 

 Dwutakt z biegu po kozłowaniu z prawej strony zakończony rzutem do kosza: 

klasa V 

 8 dw. + 3 trafienia – cel. 

 6 dw. + 2 trafienia – bdb. 

 5 dw. + 1 trafienia – db. 

 3 dw.+ 0 tr. – dst. 

klasa VI 

 10 dw. + 3 trafienia – cel. 

 8 dw. + 3 trafienia – bdb. 

 6 dw. + 2 trafienia – db. 

 4 dw.+ 0 tr. – dst. 

  

  

(Ocena 2 – 6, ocenie podlega równocześnie technika wykonania ćwiczenia. Jeżeli dwutakat jest źle 
wykonany technicznie trafienie do kosza nie jest brane pod uwagę). 

 PIŁKA SIATKOWA 

 Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym indywidualnie lub w parach (w zależności od umiejętności klasy) 

(ocena  2 – 6 w zależności od techniki wykonania) 

 GIMNASTYKA 

Przewrót w przód, przewrót w tył, stanie na rękach, zwis przerzutny przy drabinkach. Nauczyciel 
dostosowuje sprawdziany do indywidualnych możliwości ucznia. 



 KOSZYKÓWKA 

Dwutakt z biegu po kozłowaniu z prawej strony zakończony rzutem do kosza: 

klasa V 

 8 dw. + 3 trafienia – cel. 

 6 dw. + 2 trafienia – bdb. 

 5 dw. + 1 trafienia – db. 

 3 dw.+ 0 tr. – dst. 

klasa VI 

 10 dw. + 3 trafienia – cel. 

 8 dw. + 3 trafienia – bdb. 

 6 dw. + 2 trafienia – db. 

 4 dw.+ 0 tr. – dst. 

 (Ocena 2 – 6, ocenie podlega równocześnie technika wykonania ćwiczenia. Jeżeli dwutkat jest źle 
wykonany technicznie trafienie do kosza nie jest brane pod uwagę). 

PIŁKA SIATKOWA 

Zagrywka sposobem górnym lub dolnym – skierowana na boisko przeciwnika. 

(ocena 2 – 6 w zależności od techniki i poprawności wykonania ćwiczenia) 

GIMNASTYKA 

Uczeń wykonuje układ ćwiczeń wolnych wybranych przez siebie: 

- Przewrót w przód z naskoku, z odbicia obunóż. 

- Przewrót w przód ze stania do stania, 

- Leżenie przewrotne i przerzutne, 

- Stanie na rękach 

Nauczyciel dostosowuje sprawdziany do indywidualnych możliwości ucznia. 

  

  

  

  

PRZEWIDYWANE  SPRAWDZIANY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE VII-VIII (umiejętności 
ruchowe) 

Cały Rok szkolny 

LEKKA ATLETYKA 

 bieg na 60 m 



 bieg na 300 m 

 bieg na 800 m dz, 1000m chł 

 rzut piłeczką palantową ( technika rzutu) 

 skok wzwyż ( technika skoku) 

 KOSZYKÓWKA 

Uczeń wykonuje tor przygotowany przez nauczyciela. Rozpoczyna kozłowanie slalomem z lewej strony sali 
zakończony dwutaktem z lewej strony kosza, po rzucie zbiera piłkę i wykonuje podanie do osoby stojącej w 
prawym rogu sali. Po podaniu obiega tyczkę ustawioną na linii środkowej boiska, biegnie w kierunku kosza i 
wykonuje dwutakt po podaniu od osoby z piłką (bez kozłowania). Po rzucie zbiera piłkę i kozłuje ją za 
pachołkiem przy linii rzutów wolnych. Wykonuje zatrzymanie na 1 lub 2 tempa i rzut do kosza z wyskoku 

(Ocena od 2 – 6 w zależności od płynności wykonania ćwiczenia i celności rzutów) 

 PIŁKA SIATKOWA 

Zagrywka sposobem górnym – skierowana w określone przez nauczyciela miejsce na boisko przeciwnika. 

(ocena 2 – 6 w zależności od techniki i poprawności wykonania ćwiczenia) 

 GIMNASTYKA 

-Skok przez kozła-  Klasa VII 

(ocena 2 – 6 w zależności od techniki wykonania) 

-Skok przez skrzynię- Klasa VIII 

-Stanie na głowie - Klasa VII, VIII 

(ocena 2 – 6 w zależności od techniki wykonania) 

-Stanie na rękach z pozycji stojącej przy drabinkach- Klasa VII - VIII 

  

Nauczyciel dostosowuje sprawdziany do indywidualnych możliwości ucznia. 

 Uczeń, który mimo braków umiejętności, podejdzie do sprawdzianu, otrzyma minimum ocenę 
dopuszczającą.  

 
 

opracowali nauczyciele w-f 

1. Beata Ostasz 

2. Dorota Kryjom 

3.Piotr Prokurat 

4.Mariusz Sobolewski 

5.Tomasz Gromalski 



 

 

 

 

 

Kryteria ocen bieżących 

 

 Celująca. Uczeń:  odpowiada na zadane przez nauczyciela pytania/pytanie, 

wykonuje zadanie związane z aktywnością fizyczną; przedstawi swoje pytanie, 
zadania dotyczące tematu zawartego w artykule, prezentacji czy też filmie; 
przesyła link o podobnej tematyce (artykuł, film, prezentacja); dokumentuje 
zdjęciami, filmem. 

 Bardzo dobra. Uczeń: odpowiada na zadane przez nauczyciela 
pytania/pytanie, wykonuje zadanie związane z aktywnością fizyczną;  
przedstawi swoje pytanie dotyczące tematu zawartego w artykule, prezentacji 
czy też filmie. 

Dobra. Uczeń: odpowiada na zadane przez nauczyciela pytania/pytanie. 

 Dostateczna. Uczeń: odpowiada na zadane przez nauczyciela 
pytania/pytanie z wyraźnymi brakami.  

Dopuszczająca. Uczeń: potwierdzi e- mailem, że przeczytał artykuł lub 

obejrzał film. 

 Niedostateczna. Uczeń: nie podejmie się wykonania zadnia. Przykład: 
Uczeń: za wykonanie zadania otrzymują +, - , 3 plusy   ocena bdb, 3 minusy 
niedostateczna. 

 

 

 

 

 

 

 



TREŚCI KSZTAŁCENIA – wymagania szczegółowe 

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 

 W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń:  

Klasa 
IV 

1) rozpoznaje wybrane zdolności 

motoryczne człowieka;  

2) rozróżnia pojęcie tętna 

spoczynkowego i 

powysiłkowego;  

3) wymienia cechy prawidłowej 

postawy ciała; 

1) dokonuje pomiarów wysokości i 

masy ciała oraz z pomocą 

nauczyciela interpretuje ich 

wyniki;  

2) mierzy tętno przed i po wysiłku 

oraz z pomocą nauczyciela 

interpretuje wyniki;  

3) wykonuje próbę siły mięśni 

brzucha oraz gibkości 

kręgosłupa;  

4) demonstruje po jednym 

ćwiczeniu kształtującym wybrane 

zdolności motoryczne; 

5) wykonuje ćwiczenia 

wspomagające utrzymywanie 

prawidłowej postawy ciała; 

Klasa 
V- VI 

1) wymienia kryteria oceny 

wytrzymałości w odniesieniu 

do wybranej próby testowej 

(np. test Coopera);  

2) wymienia kryteria oceny siły i 

gibkości w odniesieniu do 

wybranej próby testowej (np. 

siły mięśni brzucha, gibkości 

dolnego odcinka kręgosłupa); 

3) wskazuje grupy mięśniowe 

odpowiedzialne za prawidłową 

postawę ciała; 

1) wykonuje próby sprawnościowe 

pozwalające ocenić 

wytrzymałość tlenową, siłę i 

gibkość oraz z pomocą 

nauczyciela interpretuje uzyskane 

wyniki;  

2) demonstruje ćwiczenia 

wzmacniające mięśnie posturalne 

i ćwiczenia gibkościowe, 

indywidualne i z partnerem;  

3) demonstruje ćwiczenia 

rozwijające zdolności 

koordynacyjne wykonywane 

indywidualnie i z partnerem; 

Klasa 
VII – 
VIII 

1) wyjaśnia, jakie zmiany 

zachodzą w budowie ciała i 

sprawności fizycznej w okresie 

dojrzewania płciowego; 

2) wymienia testy i narzędzia do 

pomiaru sprawności fizycznej; 

3) wskazuje zastosowanie siatek 

centylowych w ocenie 

własnego rozwoju fizycznego; 

1) dokonuje pomiarów wysokości i 

masy ciała oraz samodzielnie 

interpretuje ich wyniki;  

2) wykonuje wybrane próby 

kondycyjnych i koordynacyjnych 

zdolności motorycznych;  

3) ocenia i interpretuje poziom 

własnej sprawności fizycznej;  

4) demonstruje zestaw ćwiczeń 

kształtujących wybrane zdolności 

motoryczne;  

5) demonstruje zestaw ćwiczeń 

kształtujących prawidłową 

postawę ciała; 



2. Aktywność fizyczna 

 W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń:  

Klasa 
IV 

1) opisuje sposób wykonywania 

poznawanych umiejętności 

ruchowych; 

2) opisuje zasady wybranej 

regionalnej zabawy lub gry 

ruchowej; 

3) rozróżnia pojęcie technika i 

taktyka; 

4) wymienia miejsca, obiekty i 

urządzenia w najbliższej 

okolicy, które można 

wykorzystać do aktywności 

fizycznej; 

5) wyjaśnia co symbolizują flaga i 

znicz olimpijski, rozróżnia 

pojęcia olimpiada i igrzyska 

olimpijskie; 
 

1) wykonuje i stosuje w grze 

kozłowanie piłki w miejscu i 

ruchu, prowadzenie piłki nogą, 

podanie piłki oburącz i jednorącz, 

rzut piłki do kosza z miejsca, rzut 

i strzał piłki do bramki z miejsca, 

odbicie piłki oburącz sposobem 

górnym; 

2) uczestniczy w minigrach; 

3) organizuje w gronie rówieśników 

wybraną zabawę lub grę 

ruchową, stosując przepisy w 

formie uproszczonej; 

4) uczestniczy w wybranej 

regionalnej zabawie lub grze 

ruchowej; 

5) wykonuje przewrót w przód z 

różnych pozycji wyjściowych; 

6) wykonuje dowolny układ 

gimnastyczny lub taneczny w 

oparciu o własną ekspresję 

ruchową; 

7) wykonuje bieg krótki ze startu 

wysokiego 

8) wykonuje marszobiegi w terenie; 

9) wykonuje rzut z miejsca i 

krótkiego rozbiegu lekkim 

przyborem; 

10) wykonuje skok w dal z miejsca i 

z krótkiego rozbiegu. 

Klasa 
V- VI 

1) wymienia podstawowe 

przepisy wybranych 

sportowych i rekreacyjnych 

gier zespołowych; 

2) opisuje zasady wybranej gry 

rekreacyjnej pochodzącej z 

innego kraju europejskiego;  

3) opisuje podstawowe zasady 

taktyki obrony i ataku w 

wybranych grach zespołowych;  

4) wymienia rekomendacje 

aktywności fizycznej dla 

swojego wieku (np. ŚOZ lub 

UE);  

5) definiuje pojęcie rozgrzewki i 

1) wykonuje i stosuje w grze : 

kozłowanie piłki w ruchu ze 

zmianą tempa i kierunku, 

prowadzenie piłki nogą ze 

zmianą tempa i kierunku, podanie 

piłki oburącz i jednorącz w 

ruchu, rzut piłki do kosza z biegu 

po kozłowaniu (dwutakt), rzut i 

strzał piłki do bramki w ruchu, 

odbicie piłki oburącz sposobem 

górnym i dolnym, rozegranie „na 

trzy”, wykonuje zagrywkę ze 

zmniejszonej odległości, rzut i 

chwyt ringo;  

2) uczestniczy w minigrach oraz 



opisuje jej zasady;  

6) opisuje ideę starożytnego i 

nowożytnego ruchu 

olimpijskiego; 

grach szkolnych i uproszczonych;  

3) uczestniczy w grze rekreacyjnej 

pochodzącej z innego kraju 

europejskiego;  

4) organizuje w gronie rówieśników 

wybraną grę sportową lub 

rekreacyjną; 

5) wykonuje przewrót w przód z 

marszu oraz przewrót w tył z 

przysiadu; 

6) wykonuje wybrane inne 

ćwiczenie zwinnościowo-

akrobatyczne (np. stanie na 

rękach lub na głowie z 

asekuracją, przerzut bokiem); 

7) wykonuje układ ćwiczeń 

zwinnościowo- akrobatycznych z 

przyborem lub bez;  

8) wykonuje dowolny skok przez 

przyrząd z asekuracją; 

9) wykonuje proste kroki i figury 

tańców regionalnych i 

nowoczesnych;  

10) wybiera i pokonuje trasę biegu 

terenowego;  

11) wykonuje bieg krótki ze startu 

niskiego; 

12) wykonuje rzut małą piłką z 

rozbiegu; 

13) wykonuje skok w dal po rozbiegu 

oraz skoki przez przeszkody ;  

14) przeprowadza fragment 

rozgrzewki; 

Klasa 
VII – 
VIII 

1) omawia zmiany zachodzące w 

organizmie podczas wysiłku 

fizycznego; 

2) wskazuje korzyści wynikające 

z aktywności fizycznej w 

terenie; 

3) wskazuje możliwości 

wykorzystania nowoczesnych 

technologii do oceny dziennej 

aktywności fizycznej; 

4) charakteryzuje nowoczesne 

formy aktywności fizycznej 

(NP. Pilates, Zumba, 

NordicWalking);  

5) opisuje zasady wybranej formy 

aktywności fizycznej spoza 

Europy; 

1) wykonuje i stosuje w grze 

techniczne i taktyczne elementy 

gier: w koszykówce, piłce ręcznej 

i piłce nożnej: zwody, obronę 

„każdy swego”, w siatkówce: 

wystawienie, zbicie i odbiór piłki; 

ustawia się prawidłowo na boisku 

w ataku i obronie;  

2) uczestniczy w grach szkolnych i 

uproszczonych jako zawodnik i 

jako sędzia; 

3) planuje szkolne rozgrywki 

sportowe według systemu 

pucharowego i „każdy z 

każdym”;  

4) uczestniczy w wybranej formie 

aktywności fizycznej spoza 



6) wyjaśnia ideę olimpijską, 

paraolimpijską i olimpiad 

specjalnych; 

Europy; 

5) wykonuje wybrane ćwiczenie 

zwinnościowo-akrobatyczne (np. 

stanie na rękach lub na głowie z 

asekuracją, przerzut bokiem, 

piramida dwójkowa lub 

trójkowa);  

6) planuje i wykonuje dowolny 

układ gimnastyczny;  

7) opracowuje i wykonuje 

indywidualnie, w parze lub 

zespole dowolny układ tańca z 

wykorzystaniem elementów 

nowoczesnych form aktywności 

fizycznej;  

8) wybiera i pokonuje trasę biegu 

terenowego z elementami 

orientacji w terenie;  

9) wykonuje przekazanie pałeczki w 

biegu sztafetowym; 

10) wykonuje skok w dal po rozbiegu 

z odbicia ze strefy lub belki oraz 

skoki przez przeszkody techniką 

naturalną; 

11) diagnozuje własną, dzienną 

aktywność fizyczną 

wykorzystując nowoczesne 

technologie (urządzenia 

monitorujące, aplikacje 

internetowe);  

12) przeprowadza rozgrzewkę w 

zależności od rodzaju 

aktywności; 

3.Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej 

 W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń:  

Klasa 
IV 

1) zna regulamin sali 

gimnastycznej i boiska 

sportowego; 

2) opisuje zasady bezpiecznego 

poruszania się po boisku; 

3) wymienia osoby, do których 

należy zwrócić się o pomoc w 

sytuacji zagrożenia zdrowia 

lub życia; 
 

1) respektuje zasady bezpiecznego 

zachowania się podczas zajęć 

ruchowych; 

2) wybiera bezpieczne miejsce do 

zabaw i gier ruchowych; 

3) posługuje się przyborami 

sportowymi zgodnie z ich 

przeznaczeniem; 

4) wykonuje elementy samoochrony 

przy upadku, zeskoku. 

Klasa 1) wyjaśnia, dlaczego należy 1) stosuje zasady asekuracji podczas 



V- VI przestrzegać ustalonych reguł 

w trakcie rywalizacji 

sportowej; 

2) omawia sposoby postępowania 

w sytuacji zagrożenia zdrowia 

lub życia; 

3) wymienia zasady bezpiecznego 

korzystania ze sprzętu 

sportowego; 

4) omawia zasady bezpiecznego 

zachowania się nad wodą i w 

górach w różnych porach roku; 

zajęć ruchowych;  

2) korzysta bezpiecznie ze sprzętu i 

urządzeń sportowych; 

3) wykonuje elementy samoobrony 

(np. zasłona, unik, pad); 

Klasa 
VII – 
VIII 

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; 

1) stosuje zasady samoasekuracji i 

asekuracji; 

2) potrafi zachować się w sytuacji 

wypadków i urazów w czasie 

zajęć ruchowych; 

4. Edukacja zdrowotna. 

 W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń:  

Klasa 
IV 

1) opisuje jakie znaczenie ma 

aktywność fizyczna dla 

zdrowia;  

2)  opisuje piramidę żywienia i 

aktywności fizycznej;  

3) opisuje zasady zdrowego 

odżywiania; 

4) opisuje zasady doboru stroju do 

warunków atmosferycznych w 

trakcie zajęć ruchowych; 

1) przestrzega zasad higieny 

osobistej i czystości odzieży;  

2) przyjmuje prawidłową postawę 

ciała w różnych sytuacjach; 

Klasa 
V- VI 

1) wyjaśnia pojęcie zdrowia;  

2) opisuje pozytywne mierniki 

zdrowia; 

3) wymienia zasady i metody 

hartowania organizmu;  

4) omawia sposoby ochrony 

przed nadmiernym 

nasłonecznieniem i niską 

temperaturą;  

5) omawia zasady aktywnego 

wypoczynku zgodne z 

rekomendacjami aktywności 

fizycznej dla swojego wieku 

(np. WHO lub UE);  

1) wykonuje ćwiczenia kształtujące 

nawyk prawidłowej postawy ciała 

w postawie stojącej, siedzącej i 

leżeniu oraz w czasie 

wykonywania różnych 

codziennych czynności;  

2) wykonuje ćwiczenia oddechowe i 

inne o charakterze 

relaksacyjnym; 

3) podejmuje aktywność fizyczną w 

różnych warunkach 

atmosferycznych; 

Klasa 1) wymienia czynniki, które 1) opracowuje rozkład dnia, 



VII – 
VIII 

wpływają pozytywnie i 

negatywnie na zdrowie i 

samopoczucie oraz wskazuje 

te, na które może mieć wpływ;  

2) omawia sposoby redukowania 

nadmiernego stresu i radzenia 

sobie z nim w sposób 

konstruktywny;  

3) omawia konsekwencje 

zdrowotne stosowania używek 

i substancji psychoaktywnych 

w odniesieniu do 

podejmowania aktywności 

fizycznej; 

4) wymienia przyczyny i skutki 

otyłości oraz nieuzasadnionego 

odchudzania się i używania 

sterydów w celu zwiększenia 

masy mięśni;  

5) wyjaśnia wymogi higieny 

wynikające ze zmian 

zachodzących w organizmie w 

okresie dojrzewania; 

uwzględniając proporcje między 

pracą a wypoczynkiem, 

wysiłkiem umysłowym a 

fizycznym rozumiejąc rolę 

wypoczynku w efektywnym 

wykonywaniu pracy zawodowej; 

2) dobiera rodzaj ćwiczeń 

relaksacyjnych do własnych 

potrzeb;  

3) demonstruje ergonomiczne 

podnoszenie i przenoszenie 

przedmiotów o różnej wielkości i 

różnym ciężarze; 

 
 
 
 
 

Kompetencje społeczne ucznia klas IV-VIII 

1. uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując 

zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, 

podporządkowania się decyzjom sędziego, potrafi właściwie zachować się w 

sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną grę; 

2. pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów 

sportowych; 

3. wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania;  

4. wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością 

taneczną; 

5. omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz 

rówieśnikami tej samej i odmiennej płci; 

6. identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje 

sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować; 

7. wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości 

psychofizycznych; 

8. wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych; 

9. współpracuje w grupie szanując poglądy i wysiłki innych ludzi wykazując 

asertywność i empatię;  

10. motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej ze szczególnym 



uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i specjalnych potrzebach 

edukacyjnych (np.: osoby niepełnosprawne, osoby starsze). 

 
 
 
 


