
KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

  
Ocena semestralna i roczna z wychowania fizycznego jest 

wypadkową następujących składników: 

 

1.Stopień opanowania wymagań programowych podstawowych 
i ponadpodstawowych dla danego oddziału: 

 

• właściwe wykorzystanie zdolności motorycznych 

• poziom umiejętności ruchowych 

• poziom wiedzy 

• postęp w usprawnianiu 

 

2.Aktywność: 

 

• zaangażowanie w wykonywaniu ćwiczeń i zadań zbliżone do maksymalnych 

swoich     możliwości 

• inwencję twórczą 

• aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji 

• reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych 

• reprezentowanie szkoły w dodatkowych zawodach w soboty 

• udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach SKS 

• uprawianie sporu wyczynowo (uzyskiwanie znaczących osiągnięć 

• udokumentowane). 

 

3.Podejście do przedmiotu: 
 

• frekwencja (uczestnictwo w zajęciach, braki stroju, spóźnienia, nieobecności 

usprawiedliwione, nieobecności nieusprawiedliwione) 

• postawa ucznia (dyscyplina podczas zajęć, przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa podczas lekcji, przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów 

sportowych, postawa „fair play” podczas lekcji, higiena stroju i ciała, współpraca z 

grupą) 
 

Uczniowie którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą w pełni brać udziału 

w zajęciach wychowania fizycznego, zobowiązani są do przedstawienia 

odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego nauczycielowi prowadzącemu. 

Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny cząstkowej 

niedostatecznej i dopuszczającej w terminie uzgodnionym w nauczycielem. 

Uczeń ma obowiązek zaliczyć sprawdzian, na którym nie był obecny w terminie do 

dwóch tygodni. Jeśli nie pozwala na to kontuzja lub choroba, w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

Uczeń, który uzyskał na pierwsze półrocze ocenę niedostateczną zobowiązany jest 



w trybie ustalonym przez nauczyciela do zaliczenia treści programowych objętych 

nauczaniem w pierwszym półroczu. 

Uczeń może dwa razy w półroczu nie przynieść stroju sportowego na zajęcia 

wychowania fizycznego. Za każde następne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

Uczeń ma możliwość otrzymania cząstkowej oceny celującej za udział w sobotnich 

i niedzielnych zawodach, w których reprezentuje szkołę. 

 

METODY I NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE DO OCENIANIA 
UCZNIA 

 

1)Poziom zdolności motorycznych, których wyznacznikiem jest poziom i postęp 

w rozwoju: siły, szybkości, wytrzymałości, mocy zwinności i zręczności. Narzędziem 

służącym sprawdzeniu poziomu zdolności są testy opracowane przez nauczycieli 

wychowania fizycznego. 

 

2)Poziom umiejętności ruchowych – przyswojenie właściwej techniki ruchu oraz 

dodatkowo taktyki w grach. Wyznacznikiem jest stopień i postęp opanowania 

czynności ruchowych zaobserwowanych podczas gry, zadań kontrolnych – 

oceniających, testów umiejętności ruchowych, sprawdzianów okresowych 

i końcowych. 

 

3)Umiejętności organizacyjne charakteryzujące się stopniem opanowania, 

umiejętności współorganizowania i organizowania zajęć 

rekreacyjnych, sportowych, zabaw w grupach rówieśników. 

 
4)Wiadomości z zakresu wychowania fizycznego, objawiające się 

znajomością określonej tematyki o rozwoju fizycznym, rozwoju sprawności fizycznej, 

technice i taktyce, higienie, hartowaniu, zasad bezpieczeństwa, regulaminach i 

przepisach, zasadach czystej gry, zasadach sportowego kibicowania. Formą oceny są 

rozmowy, dyskusje, testy, referaty. 

 

5)Zachowanie i postawa objawiająca się aktywnością na zajęciach lekcyjnych, 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych, stosunkiem do przedmiotu i frekwencją 

na zajęciach wychowania fizycznego, dbałością o zdrowie, unikaniem nałogów, 

przestrzeganiem regulaminów i obowiązków uczniowskich, życzliwym stosunkiem 

do innych ćwiczących. 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 
 

 
CELUJĄCA: 6 poziom wyróżniający 

• zaliczenie sprawdzianów na najwyższym poziomie 

• spełnienie wymagań na ocenę bdb(5) 

• udział w zawodach na szczeblu powiatu i wyżej 



•  znajomość przepisów gier zespołowych (samodzielne sędziowanie, kulturalny 

doping) 

• umiejętność  kierowania grupą i dyscyplinowania w pracy na zajęciach 

• podnoszenie umiejętności na zajęciach dodatkowych w szkole i poza nią 

• znajomość zasad higieny i estetyki miejsca ćwiczeń 

• szanowanie przyrządów i przyborów 

 

BARDZO DOBRA: 5 poziom dopełniający 
• całkowite opanowanie materiału programowego 

• uczeń jest, bardzo sprawny fizycznie 

• ćwiczenia (sprawdziany) wykonuje z właściwą techniką, pewnie, 

w odpowiednim tempie i dokładnie; zna przepisy gier zespołowych 

• posiada duże znajomości z wychowania fizycznego i potrafi je wykorzystać 

w praktyce 

• jego postawa, zaangażowanie i stosunek do wf nie budzi żadnych zastrzeżeń 

• bierze udział w zajęciach SKS, oraz zawodach szkolnych i miejskich 

• umie współpracować w grupie na zajęciach 

• szanuje przyrządy i przybory 

 
 DOBRA: 4 poziom rozszerzony 
• uczeń w zasadzie opanował materiał programowy 

• dysponuje dobrą sprawnością motoryczną 

• ćwiczenia/ sprawdziany/ wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie z 

małymi błędami technicznymi 

• posiadane wiadomości potrafi wykorzystać przy pomocy nauczyciela 

• nie potrzebuje większych bodźców do samousprawniania się, wykazuje stałe i 

dość dobre postępy 

• postawa i stosunek do zajęć wf nie budzi większych zastrzeżeń 

• uczeń nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych 

 
 DOSTATECZNA: 3 poziom podstawowy 
• uczeń opanował materiał programowy na poziomie przeciętnym z lukami 

• dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną 

• ćwiczenia /sprawdziany/ wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z 

większymi błędami technicznymi 

• wykazuje małe postępy w usprawnianiu motorycznym 

• w wiadomościach z wf są luki i nie potrafi ich wykorzystać 

• przejawia braki w zakresie wychowania społecznego i postawie oraz stosunku 

do zajęć wf 

 
DOPUSZCZAJĄCA: 2 poziom konieczny 
• uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym i ma 

poważne luki 

• jest mało sprawny fizycznie 

• ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi 



• posiada małe wiadomości z zakresu wf 

• nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu 

• przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny 

stosunek do ćwiczeń 

 

NIEDOSTATECZNA: 1 
• uczeń nie spełnia wymagań stawianych przez program 

• posiada bardzo niską sprawność motoryczną 

• wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia z rażącymi błędami 

• charakteryzuje się niewiedzą w zakresie wf 

• ma lekceważący stosunek do zajęć, nie wykazuje żadnych postępów oraz 

wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego 

• nie przestrzega zasad BHP, zagraża współćwiczącym 

• systematycznie jest nieprzygotowany /brak stroju/  do zajęć 

• nie potrafi współpracować w grupie rówieśników 
 


