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 I.  Założenia ogólne  

 

1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania szkoły.  

2. Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony 

poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych w procesie szkolnego 

wychowania fizycznego.  

3. Ocena semestralna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

4. Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej uwzględnia się przede wszystkim wysiłek 

ucznia, wynikający z realizacji programu nauczania oraz systematyczny i aktywny udział w 

lekcjach wychowania fizycznego. 

 5. Ocena z wychowania fizycznego może być podniesiona za dodatkową aktywność ucznia, 

np. udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, zawodach sportowych, turniejach i 

rozgrywkach pozaszkolnych, konkursach plastycznych i literackich o tematyce sportowej, 

wyjazdach na basen itp.  

6. Podniesienie oceny z wychowania fizycznego na koniec I semestru lub roku szkolnego 

może być tylko o jeden stopień.  

7. Ocenę za dodatkową aktywność ucznia nauczyciel wystawia dwa razy w roku szkolnym – 

na koniec pierwszego i drugiego semestru.  

8. Szkolne ocenianie z wychowania fizycznego ma być czynnikiem motywującym młodzież 

do aktywności fizycznej w wymiarze teraźniejszym i przyszłościowym.  

9. Obniżenie oceny z wychowania fizycznego na koniec semestru lub roku szkolnego 

następuje wskutek negatywnej postawy ucznia, np. częste braki stroju, niesystematyczne 

ćwiczenie, sporadyczne uczestniczenie w sprawdzianach kontrolno-oceniających, brak 

właściwego zaangażowania w czasie poszczególnych lekcji, niski poziom kultury osobistej 

itp.  

 10. Ocena może być obniżona o jeden stopień.  

11. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego decyzją administracyjną 

dyrektora szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii [Rozporządzenie MEN z dnia 

10.06.2015 r.].  
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12. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania na okres uniemożliwiający 

wystawienie oceny semestralnej lub klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego, zamiast oceny 

nauczyciel wychowania fizycznego wpisuje „zwolniony” albo „zwolniona” . 

13. Uczeń, który opuścił z własnej winy lub nie ćwiczył w 51% i więcej obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego, otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec semestru lub roku 

szkolnego.  

14. Rada pedagogiczna szkoły, w której uczeń opuścił z własnej winy lub nie ćwiczył w 51% 

i więcej obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, może ustalić dla ucznia egzamin 

klasyfikacyjny.  

15. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje zadania praktyczne (umiejętności ruchowe), które były 

przedmiotem nauczania w trakcie semestru lub roku szkolnego.  

16. Za jednorazowe nieprzygotowanie się do zajęć (brak stroju sportowego) uczeń otrzymuje 

„-”. Trzy minusy w ciągu semestru zamieniane jest na cząstkową ocenę niedostateczną  w 

rubryce „strój”(S). Jeżeli dwa kolejne razy uczeń nie posiada stroju sportowego, otrzymuje 

kolejną ocenę niedostateczną. Każdy kolejny brak stroju skutkuje oceną niedostateczną. 

17. Uczniowie zgłaszają swoje nieprzygotowanie do zajęć przed lekcją. 

18. Dziewczęta w czasie niedyspozycji  zwalniane są z wykonywania intensywnego wysiłku 

fizycznego, natomiast  obowiązuje je aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

19. Uczeń może być zwolniony z czynnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego:  

- przez okres semestru lub całego roku – decyzję podejmuje dyrektor szkoły na 

podstawie złożonego przez rodzica wniosku oraz zaświadczenia lekarskiego o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach   ( ww wniosek znajduje się 

w sekretariacie naszej szkoły ).  

- na bieżących lekcjach – po przedstawieniu zwolnienia od rodzica ( zwolnienie do 

jednego tygodnia ) bądź zwolnienia lekarskiego ( zwolnienie do jednego miesiąca ). 

20. Uczeń, u którego na podstawie orzeczenia realizowane jest nauczanie indywidualne, 

zwolniony jest z zajęć na podstawie zwolnienia lekarskiego. 

 

21. Uczeń, który jest nieobecny na sprawdzianie, ma obowiązek  przystąpić do niego w 

okresie 2 tygodni od przyjścia do szkoły  lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

  

22. Należy zachęcać uczniów do oceny swoich zadań ( do samokontroli i kontroli wzajemnej) 

23. W celu wywołania i wzmacniania pozytywnej motywacji uczniów do aktywności 

ruchowej należy eksponować ich sukcesy. Nieudane próby zaliczenia określonej formy 

aktywności ruchowej nie mogą być przedmiotem krytycznych uwag. 

 

24. Nagradzać oceną bardzo dobrą lub dobrą nie tylko za wysiłek w wykonaniu zadań 

kontrolno-oceniających , ale także za postępy w jednostce lekcyjnej  lub za wykazanie się 

specjalną inwencją twórczą. 
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25. Uczniom trzeba stawiać konkretne wymagania , a w ocenianiu uwzględniać obiektywne 

możliwości fizyczne ucznia ( rozwój fizyczny i stan zdrowia). 

 

26. Uczeń, który przez cały semestr był przygotowany do zajęć ( ani jednego braku stroju ), 

otrzymuje dodatkową ocenę cząstkową – bardzo dobrą.  

 

 

PRZYGOTOWANIE DO  ZAJĘĆ Z  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO: 

 

- koszulka sportowa z krótkim rękawkiem, której długość sięga co najmniej do linii bioder      

( tak by można było ją włożyć w spodenki ), 

- spodenki krótkie dresowe(długie tylko w przypadku niedyspozycji dziewcząt ), 

- obuwie sportowe np. „ adidas” , trampki, tenisówki o jasnej podeszwie, 

- zakaz noszenia biżuterii ( zegarki, kolczyki, pierścionki, łańcuszki, bransoletki, wisiorki,  

telefony komórkowe, MP3, MP4, itp.), 

- zakaz żucia gumy podczas lekcji,  

- włosy związane,  

- buty odpowiednio zawiązane, 

- paznokcie krótkie. 

 

 

Wymagany jest czysty i schludny strój sportowy. 

Każdorazowo należy zmienić strój po zajęciach. 
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II. Wymagania szczegółowe w klasie IV 

szkoły podstawowej 

 

W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności 

ucznia: 

 1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne,  

2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć,  

3) sprawność fizyczną (kontrola): 

  siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s [według MTSF], 

  gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF],  

 pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Próba Ruffiera.  

4) umiejętności ruchowe:  

 gimnastyka: 

 ‒ przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, 

 ‒ układ gimnastyczny według własnej inwencji (postawa zasadnicza, przysiad podparty, 

przewrót w przód, klęk podparty, leżenie przewrotne),  

  minipiłka nożna:  

‒ prowadzenie piłki wewnętrzną częścią stopy prawą lub lewą nogą,  

‒ uderzenie piłki na bramkę wewnętrzną częścią stopy,  

 minikoszykówka:  

‒ kozłowanie piłki w marszu lub biegu po prostej ze zmianą ręki kozłującej,  

‒ podania oburącz sprzed klatki piersiowej w marszu,  

 minipiłka ręczna:  

‒ rzut na bramkę jednorącz z kilku kroków marszu,  

‒ podanie jednorącz półgórne w marszu,  

 minipiłka siatkowa:  

‒ odbicie piłki sposobem oburącz górnym po własnym podrzucie,  
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5) wiadomości:  

 uczeń zna podstawowe przepisy minigier zespołowych (odpowiedzi ustne lub pisemny 

test),  

 uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (odpowiedzi 

ustne lub sprawdzian pisemny),  

 uczeń zna wszystkie próby ISF K. Zuchory, potrafi je samodzielnie przeprowadzić oraz 

indywidualnie interpretuje własny wynik. 

 5a) wiadomości z edukacji zdrowotnej:  

 uczeń wymienia normy aktywności fizycznej dla swojego wieku,  

 uczeń zna nową piramidę żywienia.  
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III. Wymagania szczegółowe w klasie V 

szkoły podstawowej 

 

 W klasie V szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności 

ucznia: 

 1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne,  

2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, 

 3) sprawność fizyczną (kontrola):  

 siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s [według MTSF],  

 gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF],  

 pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coopera. 

 4) umiejętności ruchowe:  

 gimnastyka:  

‒ przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,  

 ‒ podpór łukiem leżąc tyłem „mostek”,  

 minipiłka nożna:  

‒ prowadzenie piłki prostym podbiciem prawą lub lewą nogą,  

‒ uderzenie piłki prostym podbiciem na bramkę po kilku krokach rozbiegu (piłka jest 

nieruchoma),  

 minikoszykówka: 

 ‒ kozłowanie piłki w biegu ze zmianą ręki kozłującej i kierunku poruszania się,  

‒ rzut do kosza z dwutaktu (dwutakt z miejsca bez kozłowania piłki),  

 minipiłka ręczna:  

‒ rzut na bramkę z biegu,  

‒ podanie jednorącz półgórne w biegu,  

 minipiłka siatkowa:  

‒ odbicie piłki sposobem oburącz górnym w parach,  
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‒ zagrywka sposobem dolnym z 3–4 m od siatki, 

 5) wiadomości:  

 uczeń zna podstawowe przepisy minigier zespołowych (odpowiedzi ustne lub pisemny 

test),  

 uczeń potrafi wyjaśnić i scharakteryzować pojęcie zdrowia według WHO (odpowiedzi 

ustne lub sprawdzian pisemny),  

 uczeń zna Test Coopera, potrafi go samodzielnie przeprowadzić oraz indywidualnie 

interpretuje własny wynik.  

5a) wiadomości z edukacji zdrowotnej:  

 uczeń wymienia pozytywne mierniki zdrowia,  

 uczeń zna zasady hartowania.  
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IV. Wymagania szczegółowe w klasie VI 

szkoły podstawowej 

 

W klasie VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności 

ucznia:  

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne,  

2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć,  

3) sprawność fizyczną (kontrola):  

 siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s [według MTSF],  

 gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF],  

 pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coopera.  

4) umiejętności ruchowe:  

 gimnastyka:  

‒ stanie na rękach przy drabinkach,  

‒ przewrót w przód z marszu do przysiadu podpartego,  

 minipiłka nożna:  

‒ prowadzenie piłki prostym podbiciem prawą lub lewą nogą ze zmianą tempa i kierunku 

poruszania się,  

‒ uderzenie piłki prostym podbiciem na bramkę po kilku krokach rozbiegu (piłka jest 

dogrywana od współćwiczącego),  

 minikoszykówka:  

‒ podania piłki oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem w biegu,  

‒ rzut do kosza z dwutaktu z biegu,  

 minipiłka ręczna:  

‒ rzut na bramkę z biegu po podaniu od współćwiczącego,  

‒ podanie jednorącz półgórne w biegu ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się,  

 minipiłka siatkowa:  
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‒ odbicie piłki sposobem oburącz dolnym w parach,  

‒ zagrywka sposobem dolnym z 4–5 m od siatki, 

 5) wiadomości:  

 uczeń zna podstawowe przepisy minigier zespołowych (odpowiedzi ustne lub pisemny 

test), 

  uczeń wymienia podstawowe zasady korzystania ze sprzętu sportowego (odpowiedzi ustne 

lub sprawdzian pisemny),  

 uczeń zna zasady i metody hartowania organizmu.  

5a) wiadomości z edukacji zdrowotnej:  

 uczeń wymienia negatywne mierniki zdrowia,  

 uczeń zna przyczyny otyłości.  
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V. Wymagania szczegółowe w klasie VII 

szkoły podstawowej 

 

W klasie VII szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności 

ucznia:  

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne,  

2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć,  

3) sprawność fizyczną (kontrola):  

 siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s [według MTSF],  

 gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF],  skok w dal z miejsca 

[według MTSF],  

 bieg ze startu wysokiego na 50 m [według MTSF],  

 bieg wahadłowy na dystansie 4 razy 10 m z przenoszeniem klocków [według MTSF],  

 pomiar siły względnej [według MTSF]:  

‒ zwis na ugiętych rękach – dziewczęta,  

‒ podciąganie w zwisie na drążku – chłopcy,  

 biegi przedłużone [według MTSF]:  

‒ na dystansie 800 m – dziewczęta, 

 ‒ na dystansie 1000 m – chłopcy,  

 pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coopera. 

 4) umiejętności ruchowe:  

 gimnastyka: 

 ‒ stanie na rękach przy drabinkach,  

‒ łączone formy przewrotów w przód i w tył,  

 piłka nożna:  

‒ zwód pojedynczy przodem bez piłki i uderzenie na bramkę prostym podbiciem lub 

wewnętrzną częścią stopy,  
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‒ prowadzenie piłki ze zmianą kierunku poruszania się i nogi prowadzącej,  

 koszykówka:  

‒ zwód pojedynczy przodem bez piłki i rzut do kosza z dwutaktu po podaniu od 

współćwiczącego, 

 ‒ podania oburącz sprzed klatki piersiowej ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się,  

 piłka ręczna:  

‒ rzut na bramkę z wyskoku po zwodzie pojedynczym przodem bez piłki i podaniu od 

współćwiczącego,  

‒ poruszanie się w obronie (w strefie),  

 piłka siatkowa:  

‒ łączone odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w parach,  

‒ zagrywka sposobem dolnym z 5–6 m od siatki,  

5) wiadomości:  

 uczeń zna podstawowe przepisy gier zespołowych (odpowiedzi ustne lub pisemny test),  

 uczeń oblicza wskaźnik BMI i interpretuje własny wynik za pomocą siatki centylowej 

(odpowiedzi ustne), 

  uczeń wymienia pozytywne mierniki zdrowia (odpowiedzi ustne lub pisemny test).  

5a) wiadomości z edukacji zdrowotnej:  

 uczeń wymienia zagrożenia wynikające ze stosowania substancji psychoaktywnych,  

 uczeń potrafi scharakteryzować prawidłową postawę ciała. 
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VI. Wymagania szczegółowe w klasie VIII 

szkoły podstawowej 

 

W klasie VIII szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności 

ucznia: 

 1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne,  

2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć,  

3) sprawność fizyczną (kontrola):  

 siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s [według MTSF],  

 gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF],  

 skok w dal z miejsca [według MTSF],  bieg ze startu wysokiego na 50 m [według 

MTSF],  bieg wahadłowy na dystansie 4 razy 10 m z przenoszeniem klocków [według 

MTSF],  

 pomiar siły względnej [według MTSF]:  

‒ zwis na ugiętych rękach – dziewczęta,  

‒ podciąganie w zwisie na drążku – chłopcy,  

 biegi przedłużone [według MTSF]:  

‒ na dystansie 800 m – dziewczęta,  

‒ na dystansie 1000 m – chłopcy,  

 pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coopera [opis i kryteria w 

aneksie], 

 4) umiejętności ruchowe:  

 gimnastyka:  

‒ przerzut bokiem,  

‒ „piramida” dwójkowa,  

 piłka nożna:  

‒ zwód pojedynczy przodem piłką i uderzenie na bramkę prostym podbiciem lub wewnętrzną 

częścią stopy,  
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‒ prowadzenie piłki ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się,  

 koszykówka:  

‒ zwód pojedynczy przodem piłką i rzut do kosza z dwutaktu po podaniu od 

współćwiczącego, 

 ‒ podania oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem ze zmianą miejsca i kierunku poruszania 

się,  

 piłka ręczna:  

‒ rzut na bramkę z wyskoku po zwodzie pojedynczym przodem piłką i podaniu od 

współćwiczącego,  

‒ poruszanie się w obronie „każdy swego”,  

 piłka siatkowa:  

‒ wystawienie piłki sposobem oburącz górnym,  

‒ zagrywka sposobem dolnym z 6 m od siatki,  

5) wiadomości:  

 wymienia przyczyny i skutki otyłości, zagrożenia wynikające z nadmiernego odchudzania 

się, stosowania sterydów i innych substancji wspomagających negatywnie proces treningowy 

(odpowiedzi ustne lub pisemny test),  

 zna współczesne aplikacje internetowe i urządzenia elektroniczne do oceny własnej 

aktywności fizycznej,  

 wymienia korzyści dla zdrowia wynikające z systematycznej aktywności fizycznej 

(odpowiedzi ustne lub pisemny test).  

5a) wiadomości z edukacji zdrowotnej:  

 uczeń wymienia pozytywne czynniki zdrowia,  

 uczeń zna zagrożenia wynikające z anoreksji. 
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Szczegółowe kryteria 

oceny półrocznej lub 

rocznej z wychowania 

fizycznego 
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Ocena celująca 

Ocenę celującą na pierwsze półrocze lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w 

zakresie: 

a) postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 5 kryteriów):  

 jest zawsze przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni 

strój sportowy, 

  nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub 

osobistych,  

 charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej,  

 używa właściwych sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w klasie 

oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły,  

 bardzo chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub 

środowiskowej kultury fizycznej,  

 reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na poziomie powiatu, rejonu, województwa 

lub w zawodach ogólnopolskich,  

 systematycznie bierze udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych,  

 jest aktywny w trakcie zajęć z edukacji zdrowotnej; uprawia dyscypliny lub konkurencje 

sportowe w innych klubach lub sekcjach sportowych, podejmuje dowolne formy aktywności 

fizycznej w czasie wolnym; 

 b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 5 

kryteriów):  

 w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 95–100% zajęć, 

 w sposób ponad bardzo dobry wykonuje wszystkie ćwiczenia w czasie lekcji,  

 wzorowo pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny,  

 pokazuje i demonstruje większość umiejętności ruchowych,  

 prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące bardzo poprawnie pod względem 

merytorycznym i metodycznym,  

 potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego 

fragmentu zajęć,  

 umie samodzielnie przygotować miejsce ćwiczeń,  
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 w sposób bezwzględny stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania 

fizycznego,  

 poczuwa się do współodpowiedzialności za stan techniczny urządzeń, przyborów i 

obiektów sportowych szkoły;  

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 5 kryteriów):  

 zalicza wszystkie testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania,  

 samodzielnie zabiega o poprawę lub uzupełnienie próby sprawnościowej, w której nie 

uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych,  

 uzyskuje bardzo znaczny postęp w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku 

szkolnego,  

 dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego,  

 oblicza wskaźnik BMI,  

 podejmuje indywidualny program treningowy w celu poprawy wyniku w danej próbie 

sprawności fizycznej;  

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 5 kryteriów):  

 zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych bez jakichkolwiek błędów 

technicznych lub taktycznych,  

 ćwiczenia wykonuje zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w konkurencjach 

indywidualnych lub zespołowych,  

 wykonanie zadania ruchowego przez ucznia może być zawsze przykładem i wzorem do 

naśladowania dla innych ćwiczących,  

 potrafi wykonać ćwiczenie o znacznym stopniu trudności,  

 wykonuje zadania ruchowe nie tylko efektownie, ale i efektywnie, np. trafia do bramki, 

rzuca celnie do kosza,  

 stosuje opanowane umiejętności ruchowe w czasie zawodów i rozgrywek sportowych,  

 stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia w sposób znaczący wpływa na 

wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli;  

e) wiadomości (spełnia co najmniej 3 kryteria):  

 zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę bardzo dobrą lub celującą,  

 stosuje wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były 

nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego,  
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 posiada rozległą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego,  

 wykazuje się dużym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w kraju i za 

granicą.  

 ma podstawową wiedzę z edukacji zdrowotnej.  

 

Ocena bardzo dobra 

Ocenę bardzo dobrą na pierwsze półrocze lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który 

w zakresie:  

a) postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 4 kryteria): 

  jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój 

sportowy, ale sporadycznie nie bierze udziału w lekcjach z różnych powodów,  

 nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub 

osobistych,  

 charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej,  

 używa odpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w 

klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły,  

 chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub 

środowiskowej kultury fizycznej,  

 reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na poziomie miejskim lub gminnym,  

 niesystematycznie bierze udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych,  

 niekiedy podejmuje indywidualne formy aktywności fizycznej w czasie wolnym,  

 jest aktywny w trakcie zajęć z edukacji zdrowotnej;  

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 4 

kryteria):  

 w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 90–94% zajęć,  

 w sposób bardzo dobry wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji,  

 

 bardzo dobrze pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny,  
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 pokazuje i demonstruje niektóre umiejętności ruchowe,  

 prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące poprawnie pod względem merytorycznym 

i metodycznym,  

 potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego 

fragmentu zajęć,  

 umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń, 

  stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego,  

 stara się dbać o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły;  

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 4 kryteria):  

 zalicza prawie wszystkie testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania,  

 poprawia lub uzupełnia próby sprawnościowe, w których nie uczestniczył z ważnych 

powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych za namową nauczyciela,  

 uzyskuje znaczny postęp w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku 

szkolnego,  

 dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego,  

 oblicza wskaźnik BMI,  

 czasami podejmuje indywidualny program treningowy w celu poprawy wyniku w danej 

próbie sprawności fizycznej;  

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 4 kryteria):  

 zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z niewielkimi błędami 

technicznymi lub taktycznymi,  

 ćwiczenia wykonuje zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w konkurencjach 

indywidualnych lub zespołowych,  

 potrafi wykonywać ćwiczenia o dużym stopniu trudności,  

 wykonuje zadania ruchowe efektownie, ale nie zawsze efektywnie, np. sporadycznie trafia 

do bramki czy rzuca celnie do kosza,  

 stosuje opanowane umiejętności ruchowe w czasie gry właściwej, w trakcie zajęć,  

 stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia wpływa na wyniki drużyn 

szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli;  

e) wiadomości (spełnia co najmniej 2 kryteria):  
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 zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę bardzo dobrą lub dobrą,  

 stosuje prawie wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, 

które były nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego,  

 posiada bardzo dobrą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego,  

 wykazuje się bardzo dobrym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w kraju 

i za granicą,  

 ma podstawową wiedzę z edukacji zdrowotnej.  

 

Ocena dobra 

Ocenę dobrą na pierwsze półrocze lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w 

zakresie:  

a) postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 3 kryteria):  

 jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój 

sportowy, ale zdarza mu się nie brać udziału w lekcjach z różnych powodów,  

 nie ćwiczy na lekcjach tylko z ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub 

osobistych,  charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej,  

 nie zawsze używa odpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z 

rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły,  

 sporadycznie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub 

środowiskowej kultury fizycznej,  

 bierze udział w klasowych i szkolnych zawodach sportowych,  

 nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne,  

 raczej nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym,  

 jest aktywny w trakcie zajęć z edukacji zdrowotnej;  

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 3 

kryteria):  

 w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 85–89% zajęć,  

 w sposób dobry wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji,  
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 dobrze pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny,  

 nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych,  

 prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące w miarę poprawnie pod względem 

merytorycznym i metodycznym,  

 potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego 

fragmentu zajęć, ale często to przygotowanie wymaga dodatkowych uwag i zaleceń 

nauczyciela,  

 umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń,  

 nie zawsze stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego,  

 dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły, ale aktywność ta 

wymaga dodatkowej interwencji wychowawczej prowadzącego zajęcia;  

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 3 kryteria):  

 zalicza większość testów i prób sprawnościowych ujętych w programie nauczania,  

 wykonuje określone próby sprawności fizycznej na ocenę dobrą,  

 poprawia lub uzupełnia próby sprawnościowe, w których nie uczestniczył z ważnych 

powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych za wyraźną namową nauczyciela,  

 uzyskuje niewielki postęp w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku 

szkolnego,  

 dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego,  

 oblicza wskaźnik BMI,  

 raczej nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku w 

danej próbie sprawności fizycznej;  

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 3 kryteria):  

 zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z niewielkimi błędami 

technicznymi lub taktycznymi,  

 wykonuje ćwiczenia nie zawsze zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w 

konkurencjach indywidualnych lub zespołowych,  

 potrafi wykonywać ćwiczenia o przeciętnym stopniu trudności,  

 wykonuje zadania ruchowe efektownie, ale zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do 

bramki czy nie rzuca celnie do kosza,  
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 nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry właściwej lub 

szkolnej,  

 stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na wyniki drużyn 

szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli;  

e) wiadomości (spełnia co najmniej 1 kryterium):  

 zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dobrą,  

 stosuje przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane 

w trakcie zajęć wychowania fizycznego,  

 posiada dobrą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego,  

 wykazuje się dobrym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w kraju i za 

granicą,  

 ma podstawową wiedzę z edukacji zdrowotnej.  

 

Ocena dostateczna 

Ocenę dostateczną na pierwsze półrocze lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w 

zakresie:  

a) postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 2 kryteria):  

 jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój 

sportowy, ale często mu się zdarza nie brać udziału w lekcjach z różnych powodów,  

 nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych,  

 charakteryzuje się przeciętnym poziomem kultury osobistej,  

 często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z 

rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły,  

 nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub 

środowiskowej kultury fizycznej,  

 nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych,  

 nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne,  

 nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym;  
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b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 2 

kryteria):  

 w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 80–84% zajęć,  

 w sposób dostateczny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji, 

  nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny,  

 nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych,  

 nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących poprawnie pod względem 

merytorycznym i metodycznym,  

 nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do 

wybranego fragmentu zajęć,  

 umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń,  

 często nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego,  

 dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły, ale aktywność ta 

wymaga zawsze dodatkowej interwencji wychowawczej prowadzącego zajęcia;  

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 2 kryteria): 

  zalicza tylko niektóre testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania,  

 wykonuje określone próby sprawności fizycznej na ocenę dostateczną,  

 nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których nie uczestniczył z 

ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych,  

 nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego,  

 nie oblicza wskaźnika BMI,  

 nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku 

szkolnego,  

 nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku w 

danej próbie sprawności fizycznej;  

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 2 kryteria):  

 zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z dużymi błędami technicznymi 

lub taktycznymi,  

 wykonuje ćwiczenia prawie zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi 

w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych,  
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 potrafi wykonywać ćwiczenia o niskim stopniu trudności,  

 wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do 

bramki, nie rzuca celnie do kosza,  

 nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry właściwej lub 

szkolnej,  

 stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na wyniki drużyn 

szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli;  

e) wiadomości (spełnia co najmniej 1 kryterium):  

 zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dostateczną,  

 stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były 

nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego,  

 posiada dostateczną wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego,  

 wykazuje się przeciętnym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w 

środowisku lokalnym i kraju.  

 

Ocena dopuszczająca 

Ocenę dopuszczającą na pierwsze półrocze lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który 

w zakresie:  

a) postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 1 kryterium):  

 bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji, zapomina stroju,  

 często nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub 

osobistych,  charakteryzuje się niskim poziomem kultury osobistej,  

 bardzo często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z 

rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły,  

 nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub 

środowiskowej kultury fizycznej,  

 nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych,  

 nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne,  

 nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym;  
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b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 1 

kryterium):  

 w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 70–79% zajęć, 

  w sposób nieudolny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji,  

 nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny,  

 nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych,  

 nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących poprawnie pod względem 

merytorycznym i metodycznym,  

 nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do 

wybranego fragmentu zajęć,  

 umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń,  

 bardzo często nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, a 

zachowanie ucznia na lekcji może zagrażać zdrowiu i życiu współćwiczących,  

 nie dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły;  

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 1 kryterium):  

 zalicza tylko pojedyncze testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania,  

 nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których nie uczestniczył z 

ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych,  

 nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku 

szkolnego,  

 nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego,  

 nie oblicza wskaźnika BMI,  

 nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku w 

danej próbie sprawności fizycznej;  

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 1 kryterium):  

 zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z rażącymi błędami technicznymi 

lub taktycznymi,  

 wykonuje ćwiczenia zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w 

konkurencjach indywidualnych lub zespołowych,  

 potrafi wykonywać ćwiczenia o bardzo niskim stopniu trudności,  
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 wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do 

bramki czy nie rzuca celnie do kosza,  

 nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry właściwej lub 

szkolnej,  

 stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na wyniki drużyn 

szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli;  

e) wiadomości (spełnia co najmniej 1 kryterium):  

 zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dopuszczającą,  

 stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były 

nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego,  

 posiada niewielką wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego,  

 wykazuje się niskim zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w środowisku 

lokalnym i kraju.  

 

Ocena niedostateczna 

Ocenę niedostateczną na pierwsze półrocze lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który 

w zakresie:  

a) postawy i kompetencji społecznych:  

 prawie zawsze jest nieprzygotowany do lekcji, zapomina stroju,  

 bardzo często nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub 

osobistych,  

 charakteryzuje się bardzo niskim poziomem kultury osobistej,  

 zachowuje się wulgarnie w stosunku do nauczyciela oraz innych pracowników szkoły,  

 nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub 

środowiskowej kultury fizycznej,  

 nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych,  

 nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne,  

 nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym;  

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć:  
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 w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy poniżej 70% obowiązkowych zajęć,  

 w sposób bardzo nieudolny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji,  

 nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny,  

 nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych,  

 nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących poprawnie pod względem 

merytorycznym i metodycznym,  

 nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do 

wybranego fragmentu zajęć, 

  nigdy nie przygotowuje miejsca ćwiczeń,  

 nigdy nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, a 

zachowanie ucznia na lekcji zawsze zagraża zdrowiu, a nawet życiu współćwiczących,  

 nie dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły, a nawet 

często je niszczy i dewastuje;  

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego:  

 nie zalicza większości testów i prób sprawnościowych ujętych w programie nauczania,  

 nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których nie uczestniczył z 

ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych,  

 nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku 

szkolnego,  

 nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku w 

danej próbie sprawności fizycznej;  

d) aktywności fizycznej:  

 zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z bardzo rażącymi błędami 

technicznymi lub taktycznymi,  

 wykonuje ćwiczenia zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w 

konkurencjach indywidualnych lub zespołowych,  

 nie potrafi wykonywać ćwiczeń nawet o bardzo niskim stopniu trudności,  

 wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do 

bramki, nie rzuca celnie do kosza,  

 nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry właściwej lub 

szkolnej,  
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 stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na wyniki drużyn 

szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli;  

e) wiadomości:  

 zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę niedostateczną,  

 stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były 

nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego,  

 posiada niedostateczną wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego,  

 wykazuje się niedostatecznym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w 

środowisku lokalnym i kraju.  

 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zwolnienia lekarskie nie powodują obniżenia oceny za nieodpowiednią 

postawę ucznia, kompetencje społeczne oraz systematyczny udział w lekcjach. 

 2. Wszystkie oceny cząstkowe podlegają poprawie w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem. 3. Ocena poprawiona jest oceną ostateczną.  

4. Uczeń ma prawo wykonania danego ćwiczenia stosownie do swoich 

możliwości, np. obniżona wysokość przyrządu.  

5. Po dłuższej absencji chorobowej lub innej związanej, np. z sytuacją rodzinną, 

uczeń nie ma obowiązku zaliczenia programu, który był realizowany w tym 

okresie.  

6. Sytuacja wymieniona w punkcie 5 nie powoduje obniżenia oceny. 
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WYMAGANIA  I  KRYTERIA  

OCENY   Z  WYCHOWANIA  

FIZYCZNEGO  DLA UCZNIÓW  ZE   

SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI  

I  DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI 
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                                                             Występujące u uczniów specyficzne trudności            

i deficyty rozwojowe są podstawą do obniżania wymagań edukacyjnych oraz 

dostosowania poziomu wiedzy czy umiejętności sprowadzanych do możliwości 

indywidualnych ucznia – zgodnie z opinią poradni. Oceniając tych uczniów 

bierzemy pod uwagę: 

 

 Postępy uczniów i ich psychofizyczne  możliwości (efekty pracy, a nie 

popełniane błędy).  

 Wysiłek włożony w usprawnianie się i wywiązywanie się z podejmowanych 

przez nich zadań. 

  Sumienność i aktywność na lekcjach wychowania fizycznego. 

 

                                                   Można podwyższyć ocenę uczniowi, który              

z różnych powodów nie może realizować zadań wynikających z programu 

nauczania pod warunkiem, że: sumiennie i aktywnie uczestniczy na zajęciach 

wychowania fizycznego, jak i w zajęciach nadobowiązkowych, w miarę swoich 

możliwości podnosi swoją sprawność fizyczną – wykazuje stałe postępy                  

w usprawnianiu. 
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Dostosowanie 

wymagań 

edukacyjnych. 
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Uczniowie ze spektrum autyzmu ( Autyzm, 

Zespół Aspergera) 

 

1. Zapewnienie w miarę możliwości komfortu akustycznego.  

2. Zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność 

(w razie potrzeby zwolnienie z wykonania ćwiczeń przerastających możliwości 

ruchowe ucznia).  

3. Wielokrotne tłumaczenie i wyjaśnianie zasad i reguł gier sportowych oraz 

współpracy w grupie.  

4. Zwracanie szczególnej uwagi na konieczność „planowania” poszczególnych 

zadań. 

 5. Wykorzystanie gier zespołowych w rozwijaniu kompetencji społecznych. 

 

Uczniowie o inteligencji niższej niż przeciętna 

 

1. Zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność          

( w razie potrzeby zwolnienie z wykonania ćwiczeń przerastających możliwości 

ruchowe ucznia )  

2. Wielokrotne tłumaczenie i wyjaśnianie zasad i reguł gier sportowych, częste 

podchodzenie do ucznia. 

3. W miarę możliwości pomaganie, wspieranie, dodatkowe instruowanie, 

naprowadzanie, pokazywanie na przykładzie, dzielenie danego zadania na etapy 

i zachęcanie do wykonywania go małymi krokami.  

4. W ocenianiu zwracanie uwagi na wysiłek włożony w wykonanie zadania. 
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Uczniowie słabowidzący 

 

1. Właściwe umiejscowienie dziecka na sali gimnastycznej ( zapobiegające 

odblaskowi pojawiającemu się w pobliżu okna, zapewniające właściwe 

oświetlenie i widoczność ).  

2. Zwracanie uwagi na szybką męczliwość dziecka związaną ze zużywaniem 

większej energii na patrzenie i interpretację informacji uzyskanych drogą 

wzrokową (wydłużanie czasu na wykonanie określonych zadań)  

3. W razie potrzeby zwolnienie ucznia z ćwiczeń zagrażających jego 

bezpieczeństwu (udział w grach zespołowych lub nadmiernego wysiłku 

fizycznego)  

 

Uczniowie słabosłyszący 

 

 1. Zapewnienie dobrego oświetlenia oraz miejsca blisko nauczyciela Uczeń 

będąc blisko nauczyciela ( od 0,5 do 1.5 m), którego twarz jest dobrze 

oświetlona, może słuchać jego wypowiedzi i jednocześnie odczytywać mowę     

z ust.  

2. Nauczyciel winien upewnić się czy polecenia kierowane do całej klasy są 

właściwie rozumiane przez dziecko niedosłyszące. W przypadku trudności 

zapewnić mu dodatkowe wyjaśnienia, sformułować inaczej polecenie, używając 

prostego, znanego dziecku słownictwa.  

3. Wydłużenie czasu potrzebnego do opanowania danego ćwiczenia z uwagi na 

wolniejsze tempo pracy. 
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Uczniowie z dysleksją 

 

1. Stosować ćwiczenia naprzemianstronne. 

2.Okazywać im dużo cierpliwości. 

3.Stosować ćwiczenia równoważne. 

4.Wydawać proste polecenia. 

5.Dokładnie objaśniać polecenia i dokonywać pokazu. 

 

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami         

w uczeniu się 

 

1. Zawsze uwzględniać trudności ucznia.  

2. W miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, 

naprowadzać, pokazywać na przykładzie, dzielić dane zadanie na etapy               

i zachęcać do wykonywania malutkimi krokami.  

3. Nie zmuszać na siłę do wykonywania ćwiczeń sprawiających uczniowi 

trudność.  

4. Dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielać 

instruktażu.  

5. Podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do 

przedmiotu, jego chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć. 

6. Włączać do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse . 
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Uczniowie z nadpobudliwością (ADHD) 

 

1. Ukierunkować nadmierną energię ruchową.  

2.Skupić uwagę na danej czynności ze względów bezpieczeństwa.  

3.Formułować jasne i krótkie polecenia. 

4.Przypominać obowiązujące zasady na lekcji.  

5.Odwracać uwagę dziecka od własnej impulsywności poprzez wyznaczanie 

dodatkowych zadań.  

6.Akcentować każdy sukces.  

7.Na zakończenie lekcji prowadzić ćwiczenia wyciszające.  

8.Ustalić dopuszczalne formy rozładowania napięcia, np. określony okrzyk, bieg 

wyznaczoną trasą, skakanie po materacach, kopanie piłką lub rzuty do celu itp. 

 

 

Uczniowie z deficytami rozwoju fizycznego, 

alergicznych, asteników i z nadwagą. 

 

 Uczniowie, którzy posiadają wady postawy tzw. plecy okrągłe, zwalniani 

będą z następujących ćwiczeń na lekcji: 

 -z leżenia tyłem łukiem(mostek),  

-z leżenia przodem łukiem(foka),  

-z wszelkiego rodzaju opadów(ćwiczeń na drążkach, poręczach). 

  

 Uczniowie, którzy posiadają boczne skrzywienie kręgosłupa zwalniani 

będą z następujących ćwiczeń: 

-skoków,  

-przewrotów,  
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-ze stania na rękach, 

 -z dźwigania,  

-biegów wytrzymałościowych.  
 

 Uczniowie, którzy posiadają zniekształcenie kończyn dolnych zwalniani 

będą z następujących ćwiczeń:  

-z chodu na zewnętrznych krawędziach stóp-dotyczy kolan szpotawych, 

 -długotrwałego stania,  

-dźwigania dużych ciężarów,  

-zeskoków i skoków biernych na twarde podłoże,  

-z dużych rozkroków w pozycji stojącej.  
 

 Uczniowie asteniczni zwalniani będą z następujących ćwiczeń:  

-z wysiłków o charakterze statycznym,  

-z długotrwałych ćwiczeń o charakterze wysiłkowym,  

-stosowane będą ograniczenia w wykonywaniu: zwisów, odporów, 

wspinania, skoków.  
 

 Wobec uczniów alergicznych stosowane będą ograniczenia                                

w wykonywaniu ćwiczeń powodujących duszności. 

 

 Wobec uczniów z nadwagą stosowane będą ograniczenia w wykonywaniu 

ćwiczeń wysiłkowych statycznych, dynamicznych, skokach. 

 

Uczniowie, którzy w uzasadnionych przypadkach potwierdzonych przez lekarza 

(np. długotrwała choroba) nie będą mogli przystąpić do sprawdzianów 

praktycznych (motoryka, umiejętności ruchowe) otrzymują zadania 

alternatywne. 
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Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.  

 Aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z kulturą fizyczną na terenie 

szkoły lub poza szkołą.  

 Zajął punktowane miejsca w zawodach gminnych, wojewódzkich lub 

ogólnopolskich.  

 Systematycznie rozwija własne uzdolnienia sportowe.  

 Systematycznie i z zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach w-f.  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 Systematycznie uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego ( 100-95% 

zajęć).  

 Jest stosownie do zajęć ubrany w strój sportowy.  

 Z zaangażowaniem wykonuje ćwiczenia i zadania ustalane przez nauczyciela.  

 Jego postawa wobec nauczyciela i kolegów, zaangażowanie i stosunek do 

wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń.  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 Uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego 95-90% zajęć. 

  Jest stosownie do zajęć ubrany w strój sportowy .  

 Jego postawa wobec nauczyciela i kolegów oraz stosunek do wychowania 

fizycznego nie budzą większych zastrzeżeń.  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 Uczestniczy w zajęciach 80-89% zajęć.  
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 Jest stosownie do zajęć ubrany w strój sportowy .  

 Jego postawa wobec nauczyciela i kolegów oraz stosunek do wychowania 

fizycznego nie budzą większych zastrzeżeń.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 Uczestniczy w zajęciach 50-79% zajęć . 

 Jest stosownie do zajęć ubrany w strój sportowy .  

 Jego postawa w trakcie zajęć nie budzi większych zastrzeżeń.  

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 Nie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego.  

 Nie ma stroju sportowego. 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia upośledzonego w stopniu 

umiarkowanym polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu jego 

rozwoju psychofizycznego i postępów w opanowywaniu przez niego nowych 

umiejętności i wiadomości. Oceny takich uczniów są ocenami opisowymi.  

 

Analiza obserwacji postępów w rozwoju dotyczy w szczególności:  

1. Zmian w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów). 

 2. Zmian w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja 

wzrokowo – ruchowa, manipulacja).  

3. Napędu – aktywności niekierowanej (własnej).  

4. Koncentracji uwagi (podczas aktywności spontanicznej , w zabawie,               

w zadaniu; czas koncentracji).  

5. Współdziałania (w różnych sytuacjach – czas współdziałania).  
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6. Opanowywania nowych umiejętności (tempo, trwałość, stopień trudności). 

 7. Dominującego nastroju i emocji.  

8. Gotowości do kontaktów (rodzaje, kierunek).  

9. Umiejętności w zakresie samoobsługi.  

10. Udziału w czynnościach porządkowych.  

11. Zachowań trudnych . 

 

 

 

TECHNIKI OCENIANIA 

 

Narzędzia pomiaru:  

 

1. Obserwacja ucznia na zajęciach wychowania fizycznego.  

2. Testy umiejętności ruchowych lub pojedyncze zadania ruchowe, 

sprawdzające postęp w opanowaniu umiejętności ruchowych.  

3. Testy, rozmowy sprawdzające wiadomości ucznia.  

4. Próby sprawności i wydolności fizycznej (wyniki prób sprawnościowych          

i wydolnościowych nie podlegają ocenie! Może jej natomiast podlegać 

wysiłek, jaki uczeń wkłada w czasie wykonywania ww. prób). 

 

 

 


