
Cele nauczania wychowania fizycznego 

• wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy przez odpowiedni dobór środków i 

metod korygujących rozwój i funkcjonowanie układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, 

oddechowego, 

• rozwój sprawności, kondycji i koordynacji, 

• dostarczenie uczniom wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę 

samodzielne podejmowanie działań w tym zakresie, 

•  wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, rekreacyjnej i 

sportowej, 

• ukształtowanie postawy świadomego uczestnictwa uczniów w różnych formach aktywności 

sportowych, kształtowanie postaw poczucia własnej wartości, szacunku dla innych osób, zwłaszcza 

słabszych i mniej sprawnych, 

• kształtowanie współdziałania w zespole, akceptacja siebie i innych, kultura kibicowania, stosowania 

zasad „fair play” w sporcie i w życiu. 

 Cele oceniania 



• informowanie o postępach w motoryce i umiejętności ruchowych ucznia, o trudnościach i 

specjalnych uzdolnieniach, 

• motywowanie ucznia do systematycznej i dalszej pracy nad podnoszeniem swojej sprawności 

ruchowej, 

• diagnozowanie rozwoju fizycznego ucznia – określenie indywidualnych potrzeb i przyczyn trudności 

każdego ucznia, 

• wdrożenie do samooceny i samokontroli umiejętności, 

• rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za zdrowie swoje i innych, 

• wspieranie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów. 

 

Ocenie podlegają obszary aktywności ucznia 

Zachowania i postawy 

• podstawą oceny jest zaangażowanie i wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywaniu się z 

obowiązków  wynikających ze specyfiki przedmiotu, 



• aktywność i systematyczność na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych ( wysiłek wkładany w rozwój 

sprawności, udział w życiu sportowym klasy i szkoły), 

• stosunek do przedmiotu i frekwencja na zajęciach wychowania fizycznego. 

•  przygotowanie do zajęć, 

• dbałość o zdrowie (higiena osobista, estetyka stroju), 

• przestrzeganie regulaminów, przepisów i obowiązków ucznia, 

• życzliwy stosunek do innych (postawa „fair play) 

Umiejętności 

• umiejętności ruchowe: opanowanie umiejętności sportowo- rekreacyjnych zgodnie z planem 

pracy biorąc pod uwagę predyspozycje indywidualne ucznia, 

• umiejętności organizacyjne, stopień opanowania umiejętności współorganizowania zajęć 

rekreacyjnych i sportowych oraz zabaw w grupach rówieśniczych, 

• umiejętność udzielania pierwszej pomocy. 

Wiadomości z zakresu kultury fizycznej 



• znajomość tematyki: rozwój fizyczny, rozwój sprawności fizycznej, zdrowy styl życia, higiena, 

hartownie organizmu, 

• znajomość i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na obiektach sportowych, 

• znajomość regulaminów, przepisów i zasad poznanych dyscyplin sportowych, 

• stosowanie zasad „czystej gry” i sportowego kibicowania. 

 

 

 

 

 

 

1. Skala ocen 

Uczniowie klas IV-VIII oceniani są według skali sześciostopniowej: 

• stopień celujący- 6 

• stopień bardzo dobry-5 



• stopień dobry-4 

• stopień dostateczny-3 

• stopień dopuszczający-2 

• stopień niedostateczny-1 

2. Zasady oceniania 

• Ocena końcowa (semestralna i roczna) powstaje z ocen cząstkowych. 

• Ocena klasyfikacyjna (semestralna i roczna) jest pochodną: 

- ocena z zaangażowania (wysiłek, wkład pracy ucznia na lekcji), 

- ocena  z systematyczności ( aktywne uczestnictwo w lekcji), 

- ocena z umiejętności, 

- ocena z wiedzy, 

- ocena za udział w dodatkowych zajęciach sportowych (uczeń powinien przedstawić 

zaświadczenie z klubu sportowego) 

- ocena za uczestnictwo w zawodach sportowych. 

+ Uczeń, który opuści 50% zajęć z wychowania fizycznego może być nieklasyfikowany. 



+ Uczeń, który przeszkadza w prowadzeniu zajęć stwarza zagrożenie dla siebie i współćwiczących może być 

odsunięty od lekcji przez nauczyciela. 

+ Uczeń i rodzice są zobowiązani do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do wykonywania 

ćwiczeń (przebyte choroby, urazy) 

+ Uczniów obowiązuje jednolity strój sportowy (biała koszulka, spodenki sportowe, białe skarpetki, obuwie 

sportowe), aby móc uczestniczyć w zajęciach uczeń musi mieć krótko obcięte paznokcie (dotyczy głownie 

dziewcząt) 

+ W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia z czynnego uczestnictwa w lekcji. Uczeń 

powinien zgłosić niedyspozycję, która nastąpiła przed w czasie lub po zakończeniu lekcji. 

+ Zakaz używania na lekcji telefonów komórkowych oraz innych urządzeń. 

+ Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie obiektów sportowych. 

Nieprzestrzeganie ustalonych reguł (trzykrotnie) powoduje wpisanie cząstkowej oceny niedostatecznej. 

+ Duża aktywność ucznia w czasie zajęć lekcyjnych lub poza nimi może zostać nagrodzona cząstkową oceną 

bardzo dobrą. 

+ Uczeń ma prawo poprawić ocenę w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

+ Ocena z systematyczności wystawiana jest na podstawie ilości godzin lekcyjnych aktywnie zrealizowanych 

przez ucznia (posiada odpowiedni strój sportowy): 



• celujący-  w ciągu roku szkolnego uczeń był nieprzygotowany maksymalnie do 2 godzin lekcyjnych (1 

godziny lekcyjnej w semestrze), 

• bardzo dobry- w ciągu roku szkolnego uczeń był nieprzygotowany maksymalnie do 6 godzin lekcyjnych 

(3 godzin lekcyjnych w semestrze), 

• dobry- w ciągu roku szkolnego uczeń nie był nieprzygotowany maksymalnie do 12 godzin lekcyjnych (6 

godziny lekcyjnych w semestrze), 

• dostateczny- w ciągu roku szkolnego uczeń był nieprzygotowany maksymalnie do 18 godzin lekcyjnych 

(9 godziny lekcyjnych w semestrze), 

• dopuszczający- w ciągu roku szkolnego uczeń był nieprzygotowany maksymalnie do 24 godzin lekcyjnych 

(12 godzin lekcyjnych w semestrze), 

• niedostateczny- w ciągu roku szkolnego uczeń był nieprzygotowany powyżej 24 godzin lekcyjnych 

(powyżej 12 godzin lekcyjnych w semestrze), 

 

 

 

 



 

Szkolny system oceniania (wychowanie fizyczne) 

 

Rodzaj oceny cząstkowej Waga oceny 
Sprawdzian 

• LA 

• gimnastyka 

• gry zespołowe 

• sporty różne 

 
 

1 

Zaangażowanie 3 

Systematyczność 3 

Edukacja zdrowotna 1 

Uczestnictwo w dodatkowych zajęciach 
sportowych 

1 

 

 

 

 



 

 

Uczestnictwo w zawodach sportowych 

 

Lp. Rodzaj zawodów sportowych Ocena Waga oceny 

1 Etap szkolny udział 
Etap szkolny miejsce I-III 

5 
6 

1 
2 

2 Etap rejonowy/powiatowy 6 2 

3 Etap wojewódzki udział 
Etap wojewódzki miejsce I-III 

6 
końcowa ocena celująca 

z przedmiotu 

3 

 

 

 

 



 

 

 

Szczegółowe kryteria ocen 

Celujący ocenę celującą 
otrzymuje 
uczeń, który: 

• wykazał się 100% aktywnością, uczestnictwem w 
zajęciach wychowania fizycznego, 

• jest aktywny podczas lekcji, bardzo chętnie i 
zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczyciela, 
a także samodzielnie doskonali swoje umiejętności 
i sprawność koordynacyjno- ruchową, 

• jest zdyscyplinowany, koleżeński potrafi 
współpracować w grupie, 

• posiada prawidłowe nawyki higieniczno 
zdrowotne, zawsze posiada odpowiedni strój 
sportowy, 

• wykazuje się bardzo dobrą znajomością przepisów  
i wiadomości z zakresu dyscyplin sportowych 
objętych programem, 

• aktywnie bierze udział w pozalekcyjnych zajęciach 
sportowo- rekreacyjnych, 



• reprezentuje szkołę i gminę w zawodach 
sportowych. 

 

Bardzo dobry ocenę bardzo 
dobrą 
otrzymuje 
uczeń, który: 

• jest aktywny podczas lekcji, chętnie i 
zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczyciela, 

• swoją postawą społeczną i stosunkiem do 
przedmiotu nie budzi zastrzeżeń, 

• jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada 
prawidłowe nawyki higieniczne, zawsze posiada 
odpowiedni strój sportowy na lekcji wychowania 
fizycznego ( biała koszulka, obuwie zmienne) 

• potrafi współpracować w grupie, 

• szanuje i dba o sprzęt sportowy, potrafi 
wykorzystać go zgodnie z przeznaczeniem, 

• wykazuje się znajomością przepisów gier 
sportowych i umiejętnością pomocy przy ich 
organizowaniu, 

• aktywnie bierze udział w pozalekcyjnych zajęciach 
sportowo- rekreacyjnych. 

Dobry ocenę dobrą 
otrzymuje 
uczeń, który: 

• jest aktywny podczas lekcji, wykonuje polecenia 
nauczyciela, stara się samodzielnie doskonalić 
swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno- 
ruchową, 



• szanuje i doba o szkolny sprzęt sportowy, nie 
zawsze potrafi wykorzystać go zgodnie z 
przepisami, 

• wykazuje się znajomością przepisów gier 
sportowych i umiejętnością pomocy przy ich 
organizacji, 

• sporadycznie bierze udział w pozalekcyjnych 
zajęciach sportowo-rekreacyjnych, 

• jego postawa i zaangażowanie do lekcji nie budzi 
zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany, koleżeński, 
potrafi współpracować w grupie, 

• posiada prawidłowe nawyki higieniczno-
zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na 
lekcji wychowania fizycznego. 

Dostateczny ocenę 
dostateczną 
otrzymuje 
uczeń który: 

• nie wykazuje się aktywnością fizyczną podczas 
lekcji, niechętnie wykonuje plecenia nauczyciela, 
nie wykazuje starań w kierunku samodzielnego 
doskonalenia swoich umiejętności i sprawności 
koordynacyjno-ruchową, 

• jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu 
budzi zastrzeżenia. Jest mało zdyscyplinowany, 
jego nawyki higieniczno- zdrowotne przestawiał 



pewne braki, nie zawsze posiada odpowiedni strój 
sportowy. 

• szanuje sprzęt sportowy, ale nie potrafi 
wykorzystać go zgodnie z przeznaczeniem. 

• wykazuje się słabą znajomością przepisów gier 
sportowych i umiejętnością  pomocy przy ich 
organizacji, 

• nie uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach 
sportowo rekreacyjnych, 

• posiada niską motywację do ćwiczeń fizycznych. 

Dopuszczający oceną 
dopuszczającą 
otrzymuje 
uczeń, który: 

• nie wykazuje się aktywnością podczas lekcji, z 
dużym oporem wykonuje polecenia nauczyciela, 
nie widzi potrzeby samodzielnego doskonalenia 
swoich umiejętnością sprawności koordynacyjno- 
ruchowej, 

• jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu 
budzi wiele zastrzeżeń, 

• jest niezdyscyplinowany, wykazuje duże braki 
prawidłowych nawyków higieniczno- zdrowotnych, 

• bardzo często nie posiada stroju sportowego na 
lekcji wychowania fizycznego, 

• nie szanuje sprzętu sportowego, nie potrafi użyć  
go zgodnie z przeznaczeniem, 



• nie zna przepisów gier sportowych i nie potrafi 
pomóc przy organizacji zawodów sportowych, 

• nie uczestniczy w żadnych dodatkowych formach 
aktywności ruchowych. 

Niedostateczny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ocena 
niedostateczną 
otrzymuje 
uczeń, który: 

• nie przejawia żadnej aktywności podczas zajęć 
wychowania, nie wykonuje poleceń nauczyciela, 
nie widzi potrzeby samodzielnego doskonalenia 
swoich umiejętności i sprawności koordynacyjno- 
ruchowej, 

• jego postawa i stosunek do przedmiotu budzi 
wiele zastrzeżeń, 

• jest niezdyscyplinowany, wykazuje duże braki 
prawidłowych nawyków higieniczno- zdrowotnych, 

• regularnie nie posiada właściwego stroju 
sportowego na lekcji wychowania fizycznego, 

• nie szanuje sprzętu sportowego, nie potrafi użyć  
go zgodnie z przeznaczeniem, 

• nie zna przepisów gier sportowych i nie potrafi 
pomóc przy organizacji zawodów sportowych, 

• nie uczestniczy w żadnych dodatkowych formach 
aktywności ruchowych. 

 



 

Wystawienie oceny semestralnej i rocznej 

 

Podstawowymi czynnikami wpływającymi na ocenę ucznia z przedmiotu są: 

• wysiłek i zaangażowanie wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków, 

• systematyczna praca ucznia i efektywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego, 

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych i turniejach 

sportowych, 

• reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, 

• reprezentowanie klasy w zawodach szkolnych, 

• edukacja zdrowotna 

• postawa społeczna wobec grupy i nauczyciela. 

 

 



 

 

 

Zwolnienie ucznia 

• w uzasadnionych przypadkach (choroba stany pochorobowe) uczeń może być zwolniony na czas 

określony (maksymalnie na okres 2 tygodni) z zajęć wychowania fizycznego przez rodzica, 

• 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 specjalistę na czas określony w tej opinii, 

• dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o 

braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza specjalistę, na 

czas określony w tej opinii, 

• jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona” 



• opinię lekarską, wskazującą na konieczność zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego 

na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, 

• opinię lekarską wskazującą na konieczność zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego 

na okres dłuższy niż jeden miesiąc, należy złożyć razem z podaniem w sekretariacie szkoły, 

• w przypadku niedyspozycji uczeń zobowiązany jest do okazania zwolnienia napisanego przez 

rodzica. Uczeń powinien być przygotowany lekcji i posiadać obuwie zmienne. 

• w przypadku nieobecności ucznia podczas bieżącego oceniania, uczeń zobowiązany jest 

przystąpić do sprawdzianu w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela, 

• nauczyciel różnicuje wymagania wobec uczniów. Dobiera odpowiednie metody pracy w 

stosunku do każdego ucznia i stosuje wymagania uwzględniające jego możliwości. W przypadku 

stałych lub czasowych dysfunkcji, nauczyciel zobowiązany jest wskazać zmianę formy 

sprawdzianu. 

           Ewaluacja 

Ewaluacja programu z wychowania fizycznego będzie dokonywana na zakończenie roku szklonego. 

Celem ewaluacji jest uzyskanie informacji zwrotnej o potrzebie modyfikowania i uzupełnienia. 

 

Ewaluacja programu nauczania nauczyciel dokona za pomocą następujących narządzi badawczych: 



• rozmowa z uczniami, 

• rozmowa z rodzicami, 

• ankieta. 

 

 

 

 

Przedmiotowe zasady oceniania 

z wychowania fizycznego 

na rok szkolny 2022/2023 


