
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

ŚRÓDROCZNE I ROCZNE.  
Klasa IV 

 

Wymagania edukacyjne dla klasy IV  zgodne są z nową podstawą 

programową i statutem szkoły, opracowane są na podstawie autorskiego 

programu nauczania z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły 

podstawowej - I i II etapu edukacyjnego autorstwa Krzysztofa Warchoła. 

 

Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z:  

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w 

sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.  

Statutem Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Jackowie 

Programem nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły 

podstawowej” dla I i II etapu edukacyjnego autorstwa Krzysztofa Warchoła  

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga 

poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Nauczyciel uzasadnia ocenę i udziela 

wskazówek ustnie przy wpisywaniu do dziennika oceny z poszczególnych form 

sprawdzania umiejętności i wiedzy.  

 

Ocenianie ma na celu:  

Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach 

w tym zakresie,  

Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju,  

Motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku, samodoskonalenia się,  

Dostarczanie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o 

postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie 

organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

Ocena ma charakter wspierający, a nie represyjny. 

 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę wysiłek 

wkładany przez uczniów w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki przedmiotu, systematyczność udziału w zajęciach, zaangażowanie 

(pracę na lekcji) oraz aktywność dodatkową.  



W celu diagnozy poziomu sprawności fizycznej oraz wydolności organizmu 

uczniów nauczyciel wychowania fizycznego przeprowadza dwa razy w ciągu roku 

szkolnego (wrzesień, maj) testy sprawności. Są one przeznaczone do kontroli 

postępu i rozwoju psychofizycznego ucznia i nie podlegają ocenie.  

Wybrane próby sprawności z następujących testów: Test sprawności: Krzyszofa 

Zuchory, MTSF, Test Coopera lub inne. Wybór uzależniony jest od nauczyciela 

oraz wieku uczniów.  

Głównym zadaniem oceny jest umożliwienie samorealizacji i samooceny własnych 

postępów, poznanie własnej sprawności, a także wyzwalanie motywacji do 

samodoskonalenia się. Aby była ona zrozumiała i akceptowalna przez ucznia musi 

być oparta na czytelnych kryteriach przedstawionych w formie poziomów 

wymagań.  

 

Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej z wychowania 

fizycznego nauczyciel bierze pod uwagę:  
 

1. Postawa wobec przedmiotu:  

 praca na lekcji (zaangażowanie),  

 systematyczność udziału ucznia na lekcji,  

 inwencja twórcza,  

 

Jeżeli uczeń wykazuje brak zaangażowania na lekcji (lekceważący stosunek do 

ćwiczeń, niewykonywanie ćwiczeń, wykonywanie ćwiczeń niedbale oraz brak 

zainteresowania lekcją), nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku jako „nu” 

(brak zaangażowania).  

0 „nu“ – 6  

1 – 2 „nu“ – 5  

3 – 4 „nu“ – 4  

5 – 6 „nu“ – 3  

7 – 8 „nu“ – 2  

9 i więcej „nu“ – 1  

Ocena za postawę wystawiana będzie dwa razy w pólroczu.  

 

2. Umiejętności i wiadomości – ocena poprawności wykonania określonych 

elementów technicznych gier indywidualnych i zespołowych, ćwiczeń 

gimnastycznych, lekkoatletyki, tańców oraz wiedzy ujętej w programie.  



 

UWAGI:  

W sytuacji, gdy uczeń jest nieobecny w czasie sprawdzianu umiejętności lub 

otrzymał ocenę niedostateczną wówczas postępowanie określa Statut .  

 

Ocenę niedostateczną z poszczególnych zaliczeń, otrzymuje uczeń, który nie 

podejmuje próby wykonania ćwiczenia, a wcześniej nie przedstawił zaświadczenia 

lekarskiego.  
 

3. Aktywność dodatkowa:  

 uczestnictwo w zajęciach i zawodach sportowych; kryterium to ma na celu 

wspieranie i rozwijanie talentów wybitnych uczniów i daje możliwość 

nauczycielowi nagradzania ich wysoką oceną za godne reprezentowanie  
 

swojej szkoły w zawodach sportowych oraz za systematyczną pracę w klubach i 

organizacjach sportowych.  

 

 aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej - zaangażowanie ucznia w: sportowe zajęcia pozalekcyjne, 

turnieje szkolne, sportową część festynu rodzinnego, Dnia Ziemi, Dnia Otwartego 

Szkoły itp. lub pomoc przy organizacji tychże imprez sportowych, powoduje, że 

nauczyciel może nagrodzić takiego ucznia oceną.  
 

Uczeń na lekcji wychowania fizycznego zobowiązany jest do posiadania 

odpowiedniego stroju sportowego: biała koszulka, ciemne spodenki, odpowiednie 

obuwie sportowe (długie włosy - związane).  

 Uczeń niećwiczący ma obowiązek na początku lekcji przedstawić nauczycielowi 

swoje zwolnienie z ćwiczeń (zobowiązany jest on do posiadania obuwia 

zmiennego).  

 Uczeń może być nieprzygotowany 2 razy do lekcji wychowania fizycznego 

(brak stroju sportowego ) w każdym okresie.  

Nauczyciel odnotowuje ten fakt w postaci "np" w dzienniku zajęć. Każdy kolejny 

brak stroju ma wpływ na ocenę z zachowania - uczeń otrzymuje uwagę.  

 W przypadku niedyspozycji u dziewcząt, uczennica ma obowiązek 

uczestniczenia w zajęciach . Jest wtedy zwolniona z ćwiczeń wymagających 

dużego wysiłku .  

 Uczeń zobowiązany jest do systematycznego usprawiedliwiania nieobecności u 

nauczyciela wychowania fizycznego .  



 W przypadku nie ćwiczenia na lekcji wychowania fizycznego uczeń 

zobowiązany jest na początku zajęć przedstawić nauczycielowi zwolnienie z 

ćwiczeń (zobowiązany jest on do posiadania obuwia zmiennego). Na zwolnieniu 

musi być umieszczony powód niewykonania ćwiczenia.  

 

  

OCENA ŚRÓDROCZNA 
 
 

OCENA ŚRÓDROCZNA – CELUJĄCA: 

 

- Uczeń nie opuścił ani jednej lekcji wychowania fizycznego. 

- Zawsze nosi strój sportowy ( nie wykorzystał limitu 2 nieprzygotowań do   

  lekcji). 

- Stosuje zasadę „czystej gry”, jego postawa wobec nauczyciela i kolegów  

  stanowi wzór do naśladowania. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną znacznie przekraczającą stawiane  

  wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

- Uczeń potrafi samodzielnie dokonać samooceny sprawności fizycznej na   

  podstawie testów sprawności fizycznej. 

- Uczeń poczynił znaczne postępy w osobistym usprawnianiu. Wykazuje się  

  wynikami wyższymi od stawianych wymagań w dyscyplinach  

  realizowanych  na lekcji. 

- Uczeń opanował wszystkie umiejętności ruchowe określone jako wymagania       

  ponadpodstawowe oraz wykraczające poza te wymagania. (Uczeń posiada  

  umiejętności ruchowe z klasy programowo wyższej ). 

- Ćwiczenia wykonuje  z właściwą techniką , lekko, ekonomicznie, pewnie co  

  wykorzystuje w praktyce ( grze zespołowej) . 

- Uczeń w dużym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez   

  drużynę. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe  

  oraz wykraczające poza te wymagania (uczeń opanował wiadomości z klasy  

  programowo wyższej) . 

- Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, w różnych  

  formach  działalności związanych z wychowaniem  fizycznym (SKS, UKS). 

- Potrafi zagospodarować czas wolny na działalność sportową. 

 

 OCENA ŚRÓDROCZNA –BARDZO DOBRA: 

 



- Uczeń opuścił kilka lekcji wychowania fizycznego, ale są one   

  usprawiedliwione. 

- Systematycznie nosi strój sportowy (2 razy może go nie mieć). 

- Jego postawa społeczna , zaangażowanie i stosunek do zajęć edukacyjnych  

  wychowanie fizyczne  nie budzą  żadnych zastrzeżeń. 

- Zachowuje należytą dyscyplinę na lekcji, szanuje sprzęt. 

- Posiada nawyki higieniczno- zdrowotne. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę  

  bardzo dobrą. 

- Doskonali swoją sprawność fizyczną. 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  ponadpodstawowe. 

- Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i  

  dokładnie, wkładając duży wysiłek w osiągnięcie celu. 

- Prawidłowo realizuje założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych  

  zawartych w wymaganiach ponadpodstawowych. 

- Przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę. 

- Stosuje wyuczone umiejętności w grze zespołowej. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe  

  objęte przedmiotem wychowanie fizyczne. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada samodzielnie, prawidłowo i wyczerpująco.  

- Zna przepisy i mechanikę sędziowania oraz taktykę z dyscyplin sportowych  

  realizowanych na lekcjach .  

- Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły (lekcje,  

  zajęcia pozalekcyjne) 

- Potrafi czynnie spędzać czas wolny. 

- Pomaga nauczycielowi w organizowaniu i przeprowadzaniu lekcji. 

- Potrafi zorganizować przybory do ćwiczeń. 

 

 OCENA ŚRÓDROCZNA –DOBRA: 

 

- Uczeń opuścił do 10 lekcji wychowania fizycznego, ale są one  

  usprawiedliwione. 

- Systematycznie nosi strój sportowy (2 razy może go nie mieć).  

- Jego postawa społeczna , stosunek do  wychowania fizycznego  nie  budzi  

  większych zastrzeżeń (chętnie ćwiczy, stosuje zasady higieny).  

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę  

  dobrą . 

- Nie potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela do pracy nad osobistym  

  usprawnieniem. 



- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  ponadpodstawowe w stopniu dobrym z małymi błędami. 

- Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z  

  małymi błędami technicznymi. 

- W pewnym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe w  

  stopniu dobrym z małymi  lukami . 

- Na pytania nauczyciela odpowiada niezbyt wyczerpująco.  

- Uczeń korzysta z organizowanych imprez rekreacyjnych. 

- Potrafi zagospodarować swój czas, aby spędzić go czynnie. 

 

OCENA ŚRÓDROCZNA – DOSTATECZNA: 

 

- Opuszcza lekcje wychowania fizycznego i zdarza mu się je nie   

  usprawiedliwiać. 

- Zdarza mu się nie nosić stroju sportowego.  

- Przejawia pewne luki w zakresie wychowania społecznego: ma niechętny  

  stosunek do ćwiczeń, nie zachowuje dyscypliny, przeszkadza w lekcji, nie  

  szanuje sprzętu sportowego. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę   

  dostateczną. 

- Wykazuje pewne postępy w usprawnianiu motorycznym 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określane jako wymagania  

  podstawowe, czyli wystarczające . 

- Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi. 

- Uczestniczy w zabawach , grach, ćwiczeniach , ale mało się stara. 

- Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada z jego pomocą. Wypowiedzi ucznia są   

   niesamodzielne, pobieżne. 

 

OCENA ŚRÓDROCZNA – DOPUSZCZAJĄCA: 

 

- Często opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając ich. 

- Bardzo często nie przynosi stroju sportowego. 

- Ma niechętny stosunek do ćwiczeń , często nie stosuje poleceń nauczyciela, nie  

  zachowuje dyscypliny. 

- Uczeń w małym stopniu spełnił wymagania sprawnościowe  na ocenę   

  dostateczną. 

- Wykazuje nikłe postępy w osobistym usprawnianiu motorycznym. 

- Uczeń ledwie spełnia umiejętności ruchowe określone jako wymagania  



  podstawowe. 

- Ćwiczenia  wykonuje z dużymi błędami technicznymi i niechętnie.  

- Nabyte umiejętności nie przedkładają się na wyniki. 

- Poziom opanowania umiejętności technicznych ćwiczeń, gier i zabaw jest  

  niewystarczający. 

- Nie wykorzystuje nabytych umiejętności w praktyce. 

- Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe z bardzo  

  dużymi lukami. 

- Uczeń bardzo słabo interesuje się sportem i rekreacją . 

- Nie podejmuje żadnych działań na lekcji. 

- Unika pomocy nauczycielowi w organizowaniu lekcji  np. rozłożenie sprzętu,  

  sprzątnięcie go . 

OCENA ŚRÓDROCZNA – NIEDOSTATECZNA: 

 

- Notorycznie opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając  

  ich. 

- Ma lekceważący stosunek do zajęć : brak stroju (więcej niż 2 razy), nie słucha    

  poleceń nauczyciela, przeszkadza kolegom, swoim zachowaniem  stwarza  

  zagrożenie bezpieczeństwa ćwiczących. 

- Nie wykazuje postępów w usprawnianiu fizycznym. 

- Uczeń daleki jest od spełnienia umiejętności ruchowych określanych jako  

  wymagania podstawowe. 

- Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i to z rażącymi błędami.  

- Nie potrafi opanować podstawowych  umiejętności technicznych , ćwiczeń i  

  gier. 

- Wyniki osiągane z poszczególnych dyscyplin są poniżej przewidzianego  

  minimum 

- Uczeń nie opanował wiadomości określanych jako wymagania podstawowe. 

 

LEKKOATLETYKA  

Dziewczęta:  

Rzut piłeczką palantową (odległość mierzona w m.).  

Rzut piłeczką palantową (odległość mierzona w m.).  
Klasa  Kontrola poziomu umiejętności i 

sprawności fizycznej  
Minimalny  Dostateczny  Dobry  Bardzo  

Dobra  

Celujący  Wybitny  

IV  Do 5  Do 7  7,01 – 11  11,01 – 15  15,01 – 19  Od 19,01  

 

Chłopcy 
 



Rzut piłeczką palantową (odległość mierzona w m.).  
Klasa  Kontrola poziomu umiejętności i 

sprawności fizycznej  
Minimalny  Dostateczny  Dobry  Bardzo  

Dobra  

Celujący  Wybitny  

IV  Do 9  Do 11  11,01 – 18  18,01 – 25  25,01 – 32  Od 32,01  

 

 

UWAGA  

Kontrola poziomu umiejętności i sprawności fizycznej nie podlego ocenie.  

 

*Start wysoki z roznych pozycji wyjściowych. 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 postawa,  

 praca nóg i rąk, technika startu. 

* Rzut oburącz z ustawienia przodem i tyłem piłka lekarską. 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 postawa,  

 praca nóg i rąk, technika i odległość rzutu. 

 

GIMNASTYKA  

 

Dziewczęta i chłopcy:  

Przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego. 

Układ gimnastyczny wedlug wlasnej inwencji(postawa zasadnicza, przysiad i 

klęk podparty, przewrót w przód, leżnie przewrotne). 

 

Oceniana jest technika wykonanego ćwiczenia.  

Podczas wykonywania przewrotu szczególna uwaga zwracana jest na: prawidłowe 

ułożenie rąk, nóg i głowy oraz płynność wykonania ćwiczenia.  

 

MINIKOSZYKÓWKA  

Dziewczęta i chłopcy  

  

*Rzuty wolne do kosza – pięć prób.  

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 postawa,  

 właściwe „wysokie” trzymanie piłki nad głową,  

 prawidłowy ruch ręki zakończony zgięciem nadgarstka,  

 praca nóg.  



 

*Kozłowanie piłki  marszu lub w biegu po prostej ze zmianą ręki kozłującej 

* Podania oburącz sprzed klatki piersiowej 

 

Tor przeszkód na który składa się: podanie i chwyt piłki, rzut piłki do 

kosza, kozłowanie piłki slalomem.  

Ocenie podlegają następujące elementy 

 wysokość kozłowania piłki,  

 odpowiednia pora zmiany ręki kozłującej podczas slalomu,  

 prawidłowe ułożenie rąk i nóg podczas podania i chwytu piłki. 

  

MINISIATKÓWKA  

Dziewczęta i chłopcy  

Przyjęcie postawy siatkarskiej, wykonanie rzutu piłki z tzw. koszyczka 

siatkarskiego pionowo w górę i chwyt piłki w koszyczek. Odbicie pilki 

sposobem oburącz gornym po własnym podrzucie. 

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  
 przyjęcie postawy siatkarskiej,  

 praca nóg,  

 ułożenie koszyczka siatkarskiego,  

Na ocenę celującą należy wykonać samodzielnie 5 odbić sposobem oburącz 

górnym .  

 

MINIPIŁKA NOŻNA  

Dziewczęta:  

Prowadzenie piłki slalomem.Prowadzenie piłki wewnętrzną częścią stopy, 

uderzenie piłki na bramkę.  

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  
 

ułożenie stopy podczas prowadzenia piłki,  

 zmiana nogi prowadzącej piłkę podczas omijania słupka,  

 płynność prowadzenia piłki.  

Chłopcy:  

Podania i przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy.Uderrzenia piłki 

wewnetrzną cześcią stopy na bramkę 

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  



 ułożenie stopy podczas podania oraz przyjęcia piłki,  

 celność podania,  

 płynność i tempo wykonania ćwiczeń. 
 

*Prowadzenie piłki slalomem.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 ułożenie stopy podczas prowadzenia piłki,  

 zmiana nogi prowadzącej piłkę podczas omijania słupka,  

 płynność prowadzenia piłki.  

 

WIADOMOŚCI  

Ocenie podlega wiedza z następującej tematyki:  

 

I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  
1. rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka  

2. rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego,  

3. wymienia cech prawidłowej postawy ciała.  

 

II. Aktywność fizyczna  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  
1. opisuje sposób wykonania poznanych umiejętności ruchowych,  

2. opisuje zasady wybranej zabawy lub gry ruchowej, przepisy minigier 

zespołowych 

3. rozróżnia pojęcia techniki i taktyki,  

4. wymienia, miejsca, obiekty i urządzenia sportowe w najbliższej okolicy, które 

można wykorzystać do aktywności fizycznej,  

5. wyjaśnia, co symbolizuje flaga i znicz olimpijski, rozróżnia pojęcie olimpiada i 

igrzyska olimpijskie,  

6.wyjaśnia pojęcie sprawnosci fizycznej i rozwoju fizycznego, 

7.zna wszystkie proby ISF Zuchory, potrafi je samodzielnie przeprowadzić i 

interpretować. 

 

III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  
1. zna regulamin Sali gimnastycznej i boiska sportowego,  

2. opisuje zasady bezpiecznego poruszania się po boisku,  

3. wymienia osoby, do których należy się zwrócić w sytuacji zagrożenia zdrowia 



lub życia.  

 

IV. Edukacja zdrowotna  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  

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.  

 

OCENA ROCZNA 
OCENA ROCZNA – CELUJĄCA: 

 

- Uczeń nie opuścił ani jednej lekcji wychowania fizycznego. 

- Zawsze nosi strój sportowy ( nie wykorzystał limitu 4 nieprzygotowań do   

  lekcji). 

- Stosuje zasadę „czystej gry”, jego postawa wobec nauczyciela i kolegów  

  stanowi wzór do naśladowania. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną znacznie przekraczającą stawiane  

  wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

- Uczeń potrafi samodzielnie dokonać samooceny sprawności fizycznej na   

  podstawie testów sprawności fizycznej. 

- Uczeń poczynił znaczne postępy w osobistym usprawnianiu. Wykazuje się  

  wynikami wyższymi od stawianych     wymagań w dyscyplinach  

  realizowanych  na lekcji. 

- Uczeń opanował wszystkie umiejętności ruchowe określone jako wymagania       

  ponadpodstawowe oraz wykraczające poza te wymagania. (Uczeń posiada  

  umiejętności ruchowe z klasy programowo wyższej ). 

- Ćwiczenia wykonuje  z właściwą techniką , lekko, ekonomicznie, pewnie co  

  wykorzystuje w praktyce ( grze zespołowej) . 

- Uczeń w dużym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez   

  drużynę. 

- Potrafi samodzielnie sędziować rozgrywki klasowe. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe  

  oraz wykraczające poza te wymagania (uczeń opanował wiadomości z klasy  

  programowo wyższej) . 

- Uczeń  bezbłędnie określa przepisy i mechanikę sędziowania oraz taktykę z  

  poszczególnych dyscyplin sportowych uprawianych w szkole podstawowej. 

- Posiada duże wiadomości z zakresu wychowania fizycznego, sportu, zdrowia (  



  wiadomości sportowe lokalne, krajowe i światowe ). 

- Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, w różnych  

  formach  działalności związanych z wychowaniem  fizycznym (SKS, UKS).  

- Zajmuje punktowane miejsca w zawodach sportowych powiatowych i  

  gminnych. 

- Potrafi zagospodarować czas wolny na działalność sportową. 

- Organizuje  gry i zabawy dla siebie i  kolegów. 

 

 OCENA ROCZNA –BARDZO  DOBRA: 

 

- Uczeń opuścił kilka lekcji wychowania fizycznego, ale są one   

  usprawiedliwione. 

- Systematycznie nosi strój sportowy (4 razy może go nie mieć). 

- Jego postawa społeczna , zaangażowanie i stosunek do zajęć edukacyjnych  

  wychowanie fizyczne  nie budzą  żadnych zastrzeżeń. 

- Zachowuje należytą dyscyplinę na lekcji, szanuje sprzęt. 

- Posiada nawyki higieniczno- zdrowotne. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę  

  bardzo dobrą. 

- Uczeń wykorzystuje test sprawności fizycznej do określenia swojej samooceny  

  sprawności fizycznej. 

- Doskonali swoją sprawność fizyczną. 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  ponadpodstawowe. 

- Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i  

  dokładnie, wkładając duży wysiłek w osiągnięcie celu. 

- Prawidłowo realizuje założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych  

  zawartych w wymaganiach ponadpodstawowych. 

- Próbuje sędziować rozgrywki klasowe. 

- Przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę. 

- Stosuje wyuczone umiejętności w grze zespołowej. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe  

  objęte przedmiotem wychowanie fizyczne. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada samodzielnie, prawidłowo i wyczerpująco.  

- Zna przepisy i mechanikę sędziowania oraz taktykę z dyscyplin sportowych  

  realizowanych na lekcjach .  

- Określa wszystkie zasady treningu sportowego. 

- Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły (lekcje,  

  zajęcia pozalekcyjne) 

- Bierze udział w zawodach gminnych oraz uczestniczy w zawodach sportowych  



  szkolnych zajmując i nich punktowane miejsca.  

- Potrafi czynnie spędzać czas wolny. 

- Pomaga nauczycielowi w organizowaniu i przeprowadzaniu lekcji. 

- Chętnie przygotowuje rozgrzewkę, grę, zabawę wykazując swoją  

  pomysłowość. 

- Potrafi zorganizować przybory do ćwiczeń. 

 

 OCENA ROCZNA –DOBRA: 

 

- Uczeń opuścił do 10 lekcji wychowania fizycznego, ale są one  

  usprawiedliwione. 

- Systematycznie nosi strój sportowy (4 razy może go nie mieć).  

- Jego postawa społeczna , stosunek do  wychowania fizycznego  nie  budzi  

  większych zastrzeżeń (chętnie ćwiczy, stosuje zasady higieny). 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę  

  dobrą . 

- Uczeń wykorzystuje 4 próby z testu sprawności fizycznej do samooceny  

  sprawności fizycznej. 

- Nie potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela do pracy nad osobistym  

  usprawnieniem. 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  ponadpodstawowe w stopniu dobrym z małymi błędami. 

- Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z  

  małymi błędami technicznymi. 

- W pewnym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe w  

  stopniu dobrym z małymi  lukami . 

- Zna podstawowe przepisy i zasady taktyki z dyscyplin sportowych  

  realizowanych na lekcjach z małymi lukami. Posiada pewne wiadomości z   

  zakresu sędziowania. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada niezbyt wyczerpująco.  

- Zna 2 zasady treningu sportowego oraz właściwego stosowania wysiłku  

  fizycznego: regulacja oddechu, odpoczynek po wysiłku, krzywa wzrostu  

  wysiłku. 

- Uczeń korzysta z organizowanych imprez rekreacyjnych. 

- Potrafi zagospodarować swój czas, aby spędzić go czynnie. 

- Angażuje się w organizowanie różnych form rywalizacji, pomaga  

  nauczycielowi w organizowaniu zajęć (pomoce do lekcji, rozkładanie i   

  sprzątanie sprzętu ). 

 



OCENA ROCZNA – DOSTATECZNA: 

 

- Opuszcza lekcje wychowania fizycznego i zdarza mu się je nie   

  usprawiedliwiać. 

- Zdarza mu się nie nosić stroju sportowego.  

- Przejawia pewne luki w zakresie wychowania społecznego: ma niechętny  

  stosunek do ćwiczeń, nie zachowuje dyscypliny, przeszkadza w lekcji, nie  

  szanuje sprzętu sportowego. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę   

  dostateczną. 

- Potrafi wykorzystać 2 próby z testu sprawności fizycznej do określenia własnej  

  sprawności fizycznej. 

- Wykazuje pewne postępy w usprawnianiu motorycznym 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określane jako wymagania  

  podstawowe, czyli wystarczające . 

- Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi. 

- Uczestniczy w zabawach , grach, ćwiczeniach , ale mało się stara. 

- Ma problemy z wykorzystaniem nabytych umiejętności w grze. 

- Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe. 

- W jego wiadomościach z zakresu przepisów dyscyplin sportowych  

  uprawianych na lekcjach są duże luki. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada z jego pomocą. Wypowiedzi ucznia są   

   niesamodzielne, pobieżne. 

- Uczeń bardzo rzadko bierze udział w życiu sportowym szkoły. 

- Nie wykazuje aktywności na lekcjach, tylko biernie w niej uczestniczy.  

- Swój wolny czas spędza jako kibic. 
 

OCENA ROCZNA – DOPUSZCZAJĄCA: 

 

- Często opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając ich. 

- Bardzo często nie przynosi stroju sportowego. 

- Ma niechętny stosunek do ćwiczeń , często nie stosuje poleceń nauczyciela, nie  

  zachowuje dyscypliny. 

- Uczeń w małym stopniu spełnił wymagania sprawnościowe  na ocenę   

  dostateczną. 

- Nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną sprawności  

  fizycznej. 

- Wykazuje nikłe postępy w osobistym usprawnianiu motorycznym. 

- Nie dba o swoje postępy w rozwoju sprawności fizycznej. 

- Uczeń ledwie spełnia umiejętności ruchowe określone jako wymagania  



  podstawowe. 

- Ćwiczenia  wykonuje z dużymi błędami technicznymi i niechętnie.  

- Nabyte umiejętności nie przedkładają się  na wyniki. 

- Poziom opanowania umiejętności technicznych ćwiczeń , gier i zabaw jest  

  niewystarczający. 

- Nie wykorzystuje nabytych umiejętności w praktyce. 

- Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe z bardzo  

  dużymi lukami. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada z jego dużą pomocą lub w ogóle.  

- Nie zna sposobów sędziowania, zasad taktyki . Przepisy gier, zabaw    

  ruchowych  zna bardzo pobieżnie, z dużą pomocą nauczyciela. 

- Uczeń bardzo słabo interesuje się sportem i rekreacją . 

- Nie podejmuje żadnych działań na lekcji. 

- Unika czynnego sposobu spędzania czasu wolnego – ma  niechętny stosunek  

  do ćwiczeń. 

- Unika pomocy nauczycielowi w organizowaniu lekcji  np. rozłożenie sprzętu,  

  sprzątnięcie go . 

 

 

OCENA ROCZNA – NIEDOSTATECZNA: 

 

- Notorycznie opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając  

  ich. 

- Ma lekceważący stosunek do zajęć : brak stroju (więcej niż 2 razy), nie słucha    

  poleceń nauczyciela, przeszkadza kolegom, swoim zachowaniem  stwarza  

  zagrożenie bezpieczeństwa ćwiczących. 

- Uczeń nie spełnia wymagań sprawnościowych stawianych przez szkołę. 

- Nie potrafi dokonać samooceny i samokontroli sprawności fizycznej (nie  

  posługuje się żadnym testem sprawności fizycznej  

- Nie wykazuje postępów w usprawnianiu fizycznym. 

- Uczeń daleki jest od spełnienia umiejętności ruchowych określanych jako  

  wymagania podstawowe. 

- Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i to z rażącymi błędami. 

- Nie wykazuje postępów w umiejętnościach ruchowych. 

- Nie potrafi opanować podstawowych  umiejętności technicznych , ćwiczeń i  

  gier. 

- Wyniki osiągane z poszczególnych dyscyplin są poniżej przewidzianego  

  minimum 

- Uczeń nie opanował wiadomości określanych jako wymagania podstawowe. 

- Cechuje go niewiedza w zakresie wychowania fizycznego. 



- Nie zna podstawowych przepisów gier i zabaw ruchowych oraz dyscyplin  

  sportowych uprawianych na lekcjach. 

- Uczeń nie interesuje się w ogóle sportem i rekreacją. 

- Unika czynnego sposobu spędzania czasu wolnego. 

- Nie uczestniczy w imprezach organizowanych przez szkołę. 

- Odmawia nauczycielowi pomocy w organizowaniu lekcji np. rozłożenie  

  sprzętu. 

 

Ocena roczna 

Zakres wymgań z I półrocza oraz: 

 

LEKKOALETYKA 

Dziewczęta i chłopcy:  

Skok w dal z miejsca z odbicia obunóż( stopami na podstawie testu 

Zuchory). 

     Skok w da z rozbiegu z odbicia z jednej nogi.  

 

Kontrola poziomu sprawności  
Minimalny  Dostateczny  Dobry  Bardzo  

Dobra  

Celujący  Wybitny  

IV  4 stopy  5 stóp  6 stóp  7 stóp  8 stóp  9 stóp  

UWAGA  

Kontrola poziomu umiejętności i sprawności fizycznej nie podlego ocenie. 

 

GIMNASTYKA  
 

Układ gimnastyczny.  

Układ składa się z następujących elementów: postawa zasadnicza, przysiad 

podparty, przewrót w przód, klęk podparty, leżenie przewrotne.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  
 prawidłowe ułożenie rąk, nóg i głowy podczas wykonywania przewrotów,  

 prawidłowe wykonanie pozycji wyjściowych do ćwiczeń  

 płynność i estetyka wykonania poszczególnych elementów  

Ocenie podlega technika wykonania ćwiczenia.  

Uczeń może otrzymać ocenę celującą, jeżeli wykona wszystkie elementy 

techniczne bezbłędnie.  
 

Poprawne przeprowadzenie rozgrzewki.  

Ocenie podlega sposób przeprowadzenia rozgrzewki:  

 przestrzeganie zasad przeprowadzenia rozgrzewki (rozgrzanie wszystkich partii 



mięśniowych, zakończenie rozgrzewki rozciąganiem),  

 racjonalny dobór ćwiczeń (ćwiczenia adekwatne do możliwości uczniów),  

 własna inwencja,  

 wykorzystanie przestrzeni, przyborów, przyrządów.  

 

MINIKOSZYKÓWKA  

Dziewczęta i chłopcy  

Rzuty wolne do kosza – pięć prób.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 postawa,  

 właściwe „wysokie” trzymanie piłki nad głową,  

 prawidłowy ruch ręki zakończony zgięciem nadgarstka,  

 praca nóg.  

Tor przeszkód na który składa się: podanie i chwyt piłki, rzut piłki do 

kosza, kozłowanie piłki slalomem.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 wysokość kozłowania piłki,  

 odpowiednia pora zmiany ręki kozłującej podczas slalomu,  

 prawidłowe ułożenie rąk i nóg podczas podania i chwytu piłki.  

 

MINISIATKÓWKA  

Dziewczęta i chłopcy  

Przyjęcie postawy siatkarskiej, wykonanie rzutu piłki z tzw. koszyczka 

siatkarskiego pionowo w górę i chwyt piłki w koszyczek.  

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  
 przyjęcie postawy siatkarskiej,  

 praca nóg,  

 ułożenie koszyczka siatkarskiego,  

Na ocenę celującą należy wykonać samodzielnie 5 odbić sposobem oburącz 

górnym.  

 

PIŁKA NOŻNA  

Dziewczęta:  

Prowadzenie piłki slalomem.  

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  
 

ułożenie stopy podczas prowadzenia piłki,  



 zmiana nogi prowadzącej piłkę podczas omijania słupka,  

 płynność prowadzenia piłki.  

Chłopcy:  

Podania i przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy. 

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 ułożenie stopy podczas podania oraz przyjęcia piłki,  

 celność podania,  

 płynność i tempo wykonania ćwiczeń. 
 

*Prowadzenie piłki slalomem.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 ułożenie stopy podczas prowadzenia piłki,  

 zmiana nogi prowadzącej piłkę podczas omijania słupka,  

 płynność prowadzenia piłki. 

  

WIADOMOŚCI  

Ocenie podlega wiedza z następującej tematyki:  

 

I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  

1. rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka  

2. rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego,  

3. wymienia cech prawidłowej postawy ciała.  

 

II. Aktywność fizyczna  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  
1. opisuje sposób wykonania poznanych umiejętności ruchowych,  

2. opisuje zasady wybranej zabawy lub gry ruchowej, przepisy minigier 

zespołowych 

3. rozróżnia pojęcia techniki i taktyki,  

4. wymienia, miejsca, obiekty i urządzenia sportowe w najbliższej okolicy, które 

można wykorzystać do aktywności fizycznej,  

5. wyjaśnia, co symbolizuje flaga i znicz olimpijski, rozróżnia pojęcie olimpiada i 

igrzyska olimpijskie,  

6.wyjaśnia pojęcie sprawnosci fizycznej i rozwoju fizycznego, 

7.zna wszystkie proby ISF Zuchory, potrafi je samodzielnie przeprowadzić i 

interpretować. 

 



III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  
1. zna regulamin Sali gimnastycznej i boiska sportowego,  

2. opisuje zasady bezpiecznego poruszania się po boisku,  

3. wymienia osoby, do których należy się zwrócić w sytuacji zagrożenia zdrowia 

lub życia.  

 

IV. Edukacja zdrowotna  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  
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.  

 

 

 



WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

ŚRÓDROCZNE I ROCZNE.  
Klasa V 

 

Wymagania edukacyjne dla klasy V  zgodne są z nową podstawą 

programową i statutem szkoły, opracowane są na podstawie autorskiego 

programu nauczania z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły 

podstawowej - I i II etapu edukacyjnego autorstwa Krzysztofa Warchoła. 

 

Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z:  

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w 

sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.  

Statutem Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Jackowie 

Programem nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły 

podstawowej” dla I i II etapu edukacyjnego autorstwa Krzysztofa Warchoła  

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga 

poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Nauczyciel uzasadnia ocenę i udziela 

wskazówek ustnie przy wpisywaniu do dziennika oceny z poszczególnych form 

sprawdzania umiejętności i wiedzy.  

 

Ocenianie ma na celu:  

Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach 

w tym zakresie,  

Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju,  

Motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku, samodoskonalenia się,  

Dostarczanie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o 

postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie 

organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

Ocena ma charakter wspierający, a nie represyjny. 

 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę wysiłek 

wkładany przez uczniów w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki przedmiotu, systematyczność udziału w zajęciach, zaangażowanie 

(pracę na lekcji) oraz aktywność dodatkową.  



W celu diagnozy poziomu sprawności fizycznej oraz wydolności organizmu 

uczniów nauczyciel wychowania fizycznego przeprowadza dwa razy w ciągu roku 

szkolnego (wrzesień, maj) testy sprawności. Są one przeznaczone do kontroli 

postępu i rozwoju psychofizycznego ucznia i nie podlegają ocenie.  

Wybrane próby sprawności z następujących testów: Test sprawności: Krzyszofa 

Zuchory, MTSF, Test Coopera lub inne. Wybór uzależniony jest od nauczyciela 

oraz wieku uczniów.  

Głównym zadaniem oceny jest umożliwienie samorealizacji i samooceny własnych 

postępów, poznanie własnej sprawności, a także wyzwalanie motywacji do 

samodoskonalenia się. Aby była ona zrozumiała i akceptowalna przez ucznia musi 

być oparta na czytelnych kryteriach przedstawionych w formie poziomów 

wymagań.  

 

Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej z wychowania 

fizycznego nauczyciel bierze pod uwagę:  
 

1. Postawa wobec przedmiotu:  

 praca na lekcji (zaangażowanie),  

 systematyczność udziału ucznia na lekcji,  

 inwencja twórcza,  

 

Jeżeli uczeń wykazuje brak zaangażowania na lekcji (lekceważący stosunek do 

ćwiczeń, niewykonywanie ćwiczeń, wykonywanie ćwiczeń niedbale oraz brak 

zainteresowania lekcją), nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku jako „nu” 

(brak zaangażowania).  

0 „nu“ – 6  

1 – 2 „nu“ – 5  

3 – 4 „nu“ – 4  

5 – 6 „nu“ – 3  

7 – 8 „nu“ – 2  

9 i więcej „nu“ – 1  

Ocena za postawę wystawiana będzie dwa razy w pólroczu.  

 

2. Umiejętności i wiadomości – ocena poprawności wykonania określonych 

elementów technicznych gier indywidualnych i zespołowych, ćwiczeń 

gimnastycznych, lekkoatletyki, tańców oraz wiedzy ujętej w programie.  



 

UWAGI:  

W sytuacji, gdy uczeń jest nieobecny w czasie sprawdzianu umiejętności lub 

otrzymał ocenę niedostateczną wówczas postępowanie określa Statut .  

 

Ocenę niedostateczną z poszczególnych zaliczeń, otrzymuje uczeń, który nie 

podejmuje próby wykonania ćwiczenia, a wcześniej nie przedstawił zaświadczenia 

lekarskiego.  
 

3. Aktywność dodatkowa:  

 uczestnictwo w zajęciach i zawodach sportowych; kryterium to ma na celu 

wspieranie i rozwijanie talentów wybitnych uczniów i daje możliwość 

nauczycielowi nagradzania ich wysoką oceną za godne reprezentowanie  
 

swojej szkoły w zawodach sportowych oraz za systematyczną pracę w klubach i 

organizacjach sportowych.  

 

 aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej - zaangażowanie ucznia w: sportowe zajęcia pozalekcyjne, 

turnieje szkolne, sportową część festynu rodzinnego, Dnia Ziemi, Dnia Otwartego 

Szkoły itp. lub pomoc przy organizacji tychże imprez sportowych, powoduje, że 

nauczyciel może nagrodzić takiego ucznia oceną.  
 

Uczeń na lekcji wychowania fizycznego zobowiązany jest do posiadania 

odpowiedniego stroju sportowego: biała koszulka, ciemne spodenki, odpowiednie 

obuwie sportowe (długie włosy - związane).  

 Uczeń niećwiczący ma obowiązek na początku lekcji przedstawić nauczycielowi 

swoje zwolnienie z ćwiczeń (zobowiązany jest on do posiadania obuwia 

zmiennego).  

 Uczeń może być nieprzygotowany 2 razy do lekcji wychowania fizycznego 

(brak stroju sportowego ) w każdym okresie.  

Nauczyciel odnotowuje ten fakt w postaci "np" w dzienniku zajęć. Każdy kolejny 

brak stroju ma wpływ na ocenę z zachowania - uczeń otrzymuje uwagę.  

 W przypadku niedyspozycji u dziewcząt, uczennica ma obowiązek 

uczestniczenia w zajęciach . Jest wtedy zwolniona z ćwiczeń wymagających 

dużego wysiłku .  

 Uczeń zobowiązany jest do systematycznego usprawiedliwiania nieobecności u 

nauczyciela wychowania fizycznego .  



 W przypadku nie ćwiczenia na lekcji wychowania fizycznego uczeń 

zobowiązany jest na początku zajęć przedstawić nauczycielowi zwolnienie z 

ćwiczeń (zobowiązany jest on do posiadania obuwia zmiennego). Na zwolnieniu 

musi być umieszczony powód niewykonania ćwiczenia.  

 

  

OCENA ŚRÓDROCZNA 
 
 

OCENA ŚRÓDROCZNA – CELUJĄCA: 

 

- Uczeń nie opuścił ani jednej lekcji wychowania fizycznego. 

- Zawsze nosi strój sportowy ( nie wykorzystał limitu 2 nieprzygotowań do   

  lekcji). 

- Stosuje zasadę „czystej gry”, jego postawa wobec nauczyciela i kolegów  

  stanowi wzór do naśladowania. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną znacznie przekraczającą stawiane  

  wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

- Uczeń potrafi samodzielnie dokonać samooceny sprawności fizycznej na   

  podstawie testów sprawności fizycznej. 

- Uczeń poczynił znaczne postępy w osobistym usprawnianiu. Wykazuje się  

  wynikami wyższymi od stawianych wymagań w dyscyplinach  

  realizowanych  na lekcji. 

- Uczeń opanował wszystkie umiejętności ruchowe określone jako wymagania       

  ponadpodstawowe oraz wykraczające poza te wymagania. (Uczeń posiada  

  umiejętności ruchowe z klasy programowo wyższej ). 

- Ćwiczenia wykonuje  z właściwą techniką , lekko, ekonomicznie, pewnie co  

  wykorzystuje w praktyce ( grze zespołowej) . 

- Uczeń w dużym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez   

  drużynę. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe  

  oraz wykraczające poza te wymagania (uczeń opanował wiadomości z klasy  

  programowo wyższej) . 

- Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, w różnych  

  formach  działalności związanych z wychowaniem  fizycznym (SKS, UKS). 

- Potrafi zagospodarować czas wolny na działalność sportową. 

 

 OCENA ŚRÓDROCZNA –BARDZO DOBRA: 

 



- Uczeń opuścił kilka lekcji wychowania fizycznego, ale są one   

  usprawiedliwione. 

- Systematycznie nosi strój sportowy (2 razy może go nie mieć). 

- Jego postawa społeczna , zaangażowanie i stosunek do zajęć edukacyjnych  

  wychowanie fizyczne  nie budzą  żadnych zastrzeżeń. 

- Zachowuje należytą dyscyplinę na lekcji, szanuje sprzęt. 

- Posiada nawyki higieniczno- zdrowotne. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę  

  bardzo dobrą. 

- Doskonali swoją sprawność fizyczną. 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  ponadpodstawowe. 

- Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i  

  dokładnie, wkładając duży wysiłek w osiągnięcie celu. 

- Prawidłowo realizuje założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych  

  zawartych w wymaganiach ponadpodstawowych. 

- Przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę. 

- Stosuje wyuczone umiejętności w grze zespołowej. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe  

  objęte przedmiotem wychowanie fizyczne. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada samodzielnie, prawidłowo i wyczerpująco.  

- Zna przepisy i mechanikę sędziowania oraz taktykę z dyscyplin sportowych  

  realizowanych na lekcjach .  

- Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły (lekcje,  

  zajęcia pozalekcyjne) 

- Potrafi czynnie spędzać czas wolny. 

- Pomaga nauczycielowi w organizowaniu i przeprowadzaniu lekcji. 

- Potrafi zorganizować przybory do ćwiczeń. 

 

 OCENA ŚRÓDROCZNA –DOBRA: 

 

- Uczeń opuścił do 10 lekcji wychowania fizycznego, ale są one  

  usprawiedliwione. 

- Systematycznie nosi strój sportowy (2 razy może go nie mieć).  

- Jego postawa społeczna , stosunek do  wychowania fizycznego  nie  budzi  

  większych zastrzeżeń (chętnie ćwiczy, stosuje zasady higieny).  

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę  

  dobrą . 

- Nie potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela do pracy nad osobistym  

  usprawnieniem. 



- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  ponadpodstawowe w stopniu dobrym z małymi błędami. 

- Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z  

  małymi błędami technicznymi. 

- W pewnym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe w  

  stopniu dobrym z małymi  lukami . 

- Na pytania nauczyciela odpowiada niezbyt wyczerpująco.  

- Uczeń korzysta z organizowanych imprez rekreacyjnych. 

- Potrafi zagospodarować swój czas, aby spędzić go czynnie. 

 

OCENA ŚRÓDROCZNA – DOSTATECZNA: 

 

- Opuszcza lekcje wychowania fizycznego i zdarza mu się je nie   

  usprawiedliwiać. 

- Zdarza mu się nie nosić stroju sportowego.  

- Przejawia pewne luki w zakresie wychowania społecznego: ma niechętny  

  stosunek do ćwiczeń, nie zachowuje dyscypliny, przeszkadza w lekcji, nie  

  szanuje sprzętu sportowego. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę   

  dostateczną. 

- Wykazuje pewne postępy w usprawnianiu motorycznym 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określane jako wymagania  

  podstawowe, czyli wystarczające . 

- Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi. 

- Uczestniczy w zabawach , grach, ćwiczeniach , ale mało się stara. 

- Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada z jego pomocą. Wypowiedzi ucznia są   

   niesamodzielne, pobieżne. 

 

OCENA ŚRÓDROCZNA – DOPUSZCZAJĄCA: 

 

- Często opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając ich. 

- Bardzo często nie przynosi stroju sportowego. 

- Ma niechętny stosunek do ćwiczeń , często nie stosuje poleceń nauczyciela, nie  

  zachowuje dyscypliny. 

- Uczeń w małym stopniu spełnił wymagania sprawnościowe  na ocenę   

  dostateczną. 

- Wykazuje nikłe postępy w osobistym usprawnianiu motorycznym. 

- Uczeń ledwie spełnia umiejętności ruchowe określone jako wymagania  



  podstawowe. 

- Ćwiczenia  wykonuje z dużymi błędami technicznymi i niechętnie.  

- Nabyte umiejętności nie przedkładają się na wyniki. 

- Poziom opanowania umiejętności technicznych ćwiczeń, gier i zabaw jest  

  niewystarczający. 

- Nie wykorzystuje nabytych umiejętności w praktyce. 

- Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe z bardzo  

  dużymi lukami. 

- Uczeń bardzo słabo interesuje się sportem i rekreacją . 

- Nie podejmuje żadnych działań na lekcji. 

- Unika pomocy nauczycielowi w organizowaniu lekcji  np. rozłożenie sprzętu,  

  sprzątnięcie go . 

OCENA ŚRÓDROCZNA – NIEDOSTATECZNA: 

 

- Notorycznie opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając  

  ich. 

- Ma lekceważący stosunek do zajęć : brak stroju (więcej niż 2 razy), nie słucha    

  poleceń nauczyciela, przeszkadza kolegom, swoim zachowaniem  stwarza  

  zagrożenie bezpieczeństwa ćwiczących. 

- Nie wykazuje postępów w usprawnianiu fizycznym. 

- Uczeń daleki jest od spełnienia umiejętności ruchowych określanych jako  

  wymagania podstawowe. 

- Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i to z rażącymi błędami.  

- Nie potrafi opanować podstawowych  umiejętności technicznych , ćwiczeń i  

  gier. 

- Wyniki osiągane z poszczególnych dyscyplin są poniżej przewidzianego  

  minimum 

- Uczeń nie opanował wiadomości określanych jako wymagania podstawowe. 

 

LEKKOATLETYKA  

Dziewczęta:  

Rzut piłeczką palantową (odległość mierzona w m.).  

Rzut piłeczką palantową (odległość mierzona w m.).  
Klasa  Kontrola poziomu umiejętności i 

sprawności fizycznej  
Minimalny  Dostateczny  Dobry  Bardzo  

Dobra  

Celujący  Wybitny  

IV  Do 5  Do 7  7,01 – 11  11,01 – 15  15,01 – 19  Od 19,01  

 

Chłopcy 
 



Rzut piłeczką palantową (odległość mierzona w m.).  
Klasa  Kontrola poziomu umiejętności i 

sprawności fizycznej  
Minimalny  Dostateczny  Dobry  Bardzo  

Dobra  

Celujący  Wybitny  

IV  Do 9  Do 11  11,01 – 18  18,01 – 25  25,01 – 32  Od 32,01  

 

 

UWAGA  

Kontrola poziomu umiejętności i sprawności fizycznej nie podlego ocenie.  

 

*Start niski i biegna 60m. 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 postawa,  

 praca nóg i rąk, technika startu. 

 

* Rzut oburącz z ustawienia przodem i tyłem piłka lekarską. 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 postawa,  

 praca nóg i rąk, technika i odległość rzutu. 

 

GIMNASTYKA  

 

Dziewczęta i chłopcy:  

Przewrót w przód z marszu  do przysiadu podpartego. Układ 

gimnastyczny wedlug wlasnej inwencji(postawa zasadnicza, przysiad i klęk 

podparty, przewrót w przód, leżnie przewrotne). 

*Przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego. 

*Przerzut bokiem. 

*Podpór łukiem-mostek. 

*skok rozkroczny przez kozła. 

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 postawa,  

 właściwe wykonanie ćwiczeń, 

 praca nóg i rąk. 

 

Oceniana jest technika wykonanego ćwiczenia.  

Podczas wykonywania przewrotu szczególna uwaga zwracana jest na: prawidłowe 

ułożenie rąk, nóg i głowy oraz płynność wykonania ćwiczenia.  

GRY I ZABAWY-RINGO 



*Chwyty i rzuty kółkiem ringo. 

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 postawa,  

 właściwe chwyty i rzuty, 

 prawidłowy ruch ręki  , 

 praca nóg.  

 

MINIKOSZYKÓWKA  

Dziewczęta i chłopcy  

  

*Rzuty wolne do kosza – pięć prób.  

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 postawa,  

 właściwe „wysokie” trzymanie piłki nad głową,  

 prawidłowy ruch ręki zakończony zgięciem nadgarstka,  

 praca nóg.  

 

*Kozłowanie piłki  marszu lub w biegu po prostej ze zmianą ręki kozłującej 

* Podania oburącz sprzed klatki piersiowej 

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 postawa,  

 prawidłowy ruch ręki zakończony zgięciem nadgarstka,technika kozłowania,  

 praca nóg.  

Tor przeszkód na który składa się: podanie i chwyt piłki, rzut piłki do 

kosza, kozłowanie piłki slalomem.  

Ocenie podlegają następujące elementy 

 wysokość kozłowania piłki,  

 odpowiednia pora zmiany ręki kozłującej podczas slalomu,  

 prawidłowe ułożenie rąk i nóg podczas podania i chwytu piłki. 

  

MINISIATKÓWKA  

Dziewczęta i chłopcy  

Przyjęcie postawy siatkarskiej, wykonanie rzutu piłki z tzw. koszyczka 

siatkarskiego pionowo w górę i chwyt piłki w koszyczek. Odbicie pilki 

sposobem oburącz gornym po własnym podrzucie. 

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  



 przyjęcie postawy siatkarskiej,  

 praca nóg,  

 ułożenie koszyczka siatkarskiego,  

Na ocenę celującą należy wykonać samodzielnie 5 odbić sposobem oburącz 

górnym .  

 

MINIPIŁKA NOŻNA  

Dziewczęta:  

Prowadzenie piłki slalomem.Prowadzenie piłki wewnętrzną częścią stopy, 

uderzenie piłki na bramkę.  

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  
 

ułożenie stopy podczas prowadzenia piłki,  

 zmiana nogi prowadzącej piłkę podczas omijania słupka,  

 płynność prowadzenia piłki.  

Chłopcy:  

Podania i przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy.Uderrzenia piłki 

wewnetrzną cześcią stopy na bramkę 

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 ułożenie stopy podczas podania oraz przyjęcia piłki,  

 celność podania,  

 płynność i tempo wykonania ćwiczeń. 
 

*Prowadzenie piłki slalomem.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 ułożenie stopy podczas prowadzenia piłki,  

 zmiana nogi prowadzącej piłkę podczas omijania słupka,  

 płynność prowadzenia piłki.  

 

MINIPIŁKA RĘCZNA 

*Rzut na bramkę z biegu. 

*Podanie jednoracz półgórne w biegu. 

Ocenie podlegają następujące elementy 

 celnośc rzutu piłki,  

 prawidłowe ułożenie rąk i nóg podczas podania i chwytu piłki. 

WIADOMOŚCI  

Ocenie podlega wiedza z następującej tematyki:  



 

I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  
1. rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka,  

2. rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego,  

3. wymienia cech prawidłowej postawy ciała, 

4.wie co to jest wydolność i wytrsymałość, 

5.zna test COOPERA,kryteria MTSF do kontroli siły mięśni brzucha i gibkości, 

6.wymienia mieśnie odpowiedzialne za prwidłową postawę, 

7.zna podstawowe wiadomościo o starozytnych i nowozytnych igrzyskach, 

8.zna normy dziennej aktywności fizycznej swego wieku, 

  

 

II. Aktywność fizyczna  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  
1. opisuje sposób wykonania poznanych umiejętności ruchowych,  

2. opisuje zasady wybranej zabawy lub gry ruchowej, przepisy minigier 

zespołowych 

3. rozróżnia pojęcia techniki i taktyki,  

4. wymienia, miejsca, obiekty i urządzenia sportowe w najbliższej okolicy, które 

można wykorzystać do aktywności fizycznej,  

5. wyjaśnia, co symbolizuje flaga i znicz olimpijski, rozróżnia pojęcie olimpiada i 

igrzyska olimpijskie,  

6.wyjaśnia pojęcie sprawnosci fizycznej i rozwoju fizycznego, 

 

III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  
1. zna regulamin Sali gimnastycznej i boiska sportowego,  

2. opisuje zasady bezpiecznego poruszania się po boisku, korzystania ze sprzętu, 

bezpiecznego wypoczynku w górach i nad morzem, 

3. wymienia osoby, do których należy się zwrócić w sytuacji zagrożenia zdrowia 

lub życia.  

 

IV. Edukacja zdrowotna  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  
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.  

5.zna definicję zrowia wedługWHO, 

6.zna zasady udzielania perwszej pomocy, 

7.wymienia metody zi zasady hartowania organizmu,zabezpieczenia organizmu 

przed nieodpowiednią temperaturą powietrza, zdrowego odżywiania. 

 

 

OCENA ROCZNA 
OCENA ROCZNA – CELUJĄCA: 

 

- Uczeń nie opuścił ani jednej lekcji wychowania fizycznego. 

- Zawsze nosi strój sportowy ( nie wykorzystał limitu 4 nieprzygotowań do   

  lekcji). 

- Stosuje zasadę „czystej gry”, jego postawa wobec nauczyciela i kolegów  

  stanowi wzór do naśladowania. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną znacznie przekraczającą stawiane  

  wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

- Uczeń potrafi samodzielnie dokonać samooceny sprawności fizycznej na   

  podstawie testów sprawności fizycznej. 

- Uczeń poczynił znaczne postępy w osobistym usprawnianiu. Wykazuje się  

  wynikami wyższymi od stawianych     wymagań w dyscyplinach  

  realizowanych  na lekcji. 

- Uczeń opanował wszystkie umiejętności ruchowe określone jako wymagania       

  ponadpodstawowe oraz wykraczające poza te wymagania. (Uczeń posiada  

  umiejętności ruchowe z klasy programowo wyższej ). 

- Ćwiczenia wykonuje  z właściwą techniką , lekko, ekonomicznie, pewnie co  

  wykorzystuje w praktyce ( grze zespołowej) . 

- Uczeń w dużym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez   

  drużynę. 

- Potrafi samodzielnie sędziować rozgrywki klasowe. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe  

  oraz wykraczające poza te wymagania (uczeń opanował wiadomości z klasy  

  programowo wyższej) . 

- Uczeń  bezbłędnie określa przepisy i mechanikę sędziowania oraz taktykę z  

  poszczególnych dyscyplin sportowych uprawianych w szkole podstawowej. 

- Posiada duże wiadomości z zakresu wychowania fizycznego, sportu, zdrowia (  

  wiadomości sportowe lokalne, krajowe i światowe ). 

- Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, w różnych  

  formach  działalności związanych z wychowaniem  fizycznym (SKS, UKS).  



- Zajmuje punktowane miejsca w zawodach sportowych powiatowych i  

  gminnych. 

- Potrafi zagospodarować czas wolny na działalność sportową. 

- Organizuje  gry i zabawy dla siebie i  kolegów. 

 

 OCENA ROCZNA –BARDZO  DOBRA: 

 

- Uczeń opuścił kilka lekcji wychowania fizycznego, ale są one   

  usprawiedliwione. 

- Systematycznie nosi strój sportowy (4 razy może go nie mieć). 

- Jego postawa społeczna , zaangażowanie i stosunek do zajęć edukacyjnych  

  wychowanie fizyczne  nie budzą  żadnych zastrzeżeń. 

- Zachowuje należytą dyscyplinę na lekcji, szanuje sprzęt. 

- Posiada nawyki higieniczno- zdrowotne. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę  

  bardzo dobrą. 

- Uczeń wykorzystuje test sprawności fizycznej do określenia swojej samooceny  

  sprawności fizycznej. 

- Doskonali swoją sprawność fizyczną. 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  ponadpodstawowe. 

- Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i  

  dokładnie, wkładając duży wysiłek w osiągnięcie celu. 

- Prawidłowo realizuje założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych  

  zawartych w wymaganiach ponadpodstawowych. 

- Próbuje sędziować rozgrywki klasowe. 

- Przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę. 

- Stosuje wyuczone umiejętności w grze zespołowej. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe  

  objęte przedmiotem wychowanie fizyczne. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada samodzielnie, prawidłowo i wyczerpująco.  

- Zna przepisy i mechanikę sędziowania oraz taktykę z dyscyplin sportowych  

  realizowanych na lekcjach .  

- Określa wszystkie zasady treningu sportowego. 

- Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły (lekcje,  

  zajęcia pozalekcyjne) 

- Bierze udział w zawodach gminnych oraz uczestniczy w zawodach sportowych  

  szkolnych zajmując i nich punktowane miejsca.  

- Potrafi czynnie spędzać czas wolny. 

- Pomaga nauczycielowi w organizowaniu i przeprowadzaniu lekcji. 



- Chętnie przygotowuje rozgrzewkę, grę, zabawę wykazując swoją  

  pomysłowość. 

- Potrafi zorganizować przybory do ćwiczeń. 

 

 OCENA ROCZNA –DOBRA: 

 

- Uczeń opuścił do 10 lekcji wychowania fizycznego, ale są one  

  usprawiedliwione. 

- Systematycznie nosi strój sportowy (4 razy może go nie mieć).  

- Jego postawa społeczna , stosunek do  wychowania fizycznego  nie  budzi  

  większych zastrzeżeń (chętnie ćwiczy, stosuje zasady higieny). 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę  

  dobrą . 

- Uczeń wykorzystuje 4 próby z testu sprawności fizycznej do samooceny  

  sprawności fizycznej. 

- Nie potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela do pracy nad osobistym  

  usprawnieniem. 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  ponadpodstawowe w stopniu dobrym z małymi błędami. 

- Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z  

  małymi błędami technicznymi. 

- W pewnym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe w  

  stopniu dobrym z małymi  lukami . 

- Zna podstawowe przepisy i zasady taktyki z dyscyplin sportowych  

  realizowanych na lekcjach z małymi lukami. Posiada pewne wiadomości z   

  zakresu sędziowania. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada niezbyt wyczerpująco.  

- Zna 2 zasady treningu sportowego oraz właściwego stosowania wysiłku  

  fizycznego: regulacja oddechu, odpoczynek po wysiłku, krzywa wzrostu  

  wysiłku. 

- Uczeń korzysta z organizowanych imprez rekreacyjnych. 

- Potrafi zagospodarować swój czas, aby spędzić go czynnie. 

- Angażuje się w organizowanie różnych form rywalizacji, pomaga  

  nauczycielowi w organizowaniu zajęć (pomoce do lekcji, rozkładanie i   

  sprzątanie sprzętu ). 

 

OCENA ROCZNA – DOSTATECZNA: 

 

- Opuszcza lekcje wychowania fizycznego i zdarza mu się je nie   



  usprawiedliwiać. 

- Zdarza mu się nie nosić stroju sportowego.  

- Przejawia pewne luki w zakresie wychowania społecznego: ma niechętny  

  stosunek do ćwiczeń, nie zachowuje dyscypliny, przeszkadza w lekcji, nie  

  szanuje sprzętu sportowego. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę   

  dostateczną. 

- Potrafi wykorzystać 2 próby z testu sprawności fizycznej do określenia własnej  

  sprawności fizycznej. 

- Wykazuje pewne postępy w usprawnianiu motorycznym 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określane jako wymagania  

  podstawowe, czyli wystarczające . 

- Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi. 

- Uczestniczy w zabawach , grach, ćwiczeniach , ale mało się stara. 

- Ma problemy z wykorzystaniem nabytych umiejętności w grze. 

- Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe. 

- W jego wiadomościach z zakresu przepisów dyscyplin sportowych  

  uprawianych na lekcjach są duże luki. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada z jego pomocą. Wypowiedzi ucznia są   

   niesamodzielne, pobieżne. 

- Uczeń bardzo rzadko bierze udział w życiu sportowym szkoły. 

- Nie wykazuje aktywności na lekcjach, tylko biernie w niej uczestniczy.  

- Swój wolny czas spędza jako kibic. 
 

OCENA ROCZNA – DOPUSZCZAJĄCA: 

 

- Często opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając ich. 

- Bardzo często nie przynosi stroju sportowego. 

- Ma niechętny stosunek do ćwiczeń , często nie stosuje poleceń nauczyciela, nie  

  zachowuje dyscypliny. 

- Uczeń w małym stopniu spełnił wymagania sprawnościowe  na ocenę   

  dostateczną. 

- Nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną sprawności  

  fizycznej. 

- Wykazuje nikłe postępy w osobistym usprawnianiu motorycznym. 

- Nie dba o swoje postępy w rozwoju sprawności fizycznej. 

- Uczeń ledwie spełnia umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  podstawowe. 

- Ćwiczenia  wykonuje z dużymi błędami technicznymi i niechętnie.  

- Nabyte umiejętności nie przedkładają się  na wyniki. 



- Poziom opanowania umiejętności technicznych ćwiczeń , gier i zabaw jest  

  niewystarczający. 

- Nie wykorzystuje nabytych umiejętności w praktyce. 

- Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe z bardzo  

  dużymi lukami. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada z jego dużą pomocą lub w ogóle.  

- Nie zna sposobów sędziowania, zasad taktyki . Przepisy gier, zabaw    

  ruchowych  zna bardzo pobieżnie, z dużą pomocą nauczyciela. 

- Uczeń bardzo słabo interesuje się sportem i rekreacją . 

- Nie podejmuje żadnych działań na lekcji. 

- Unika czynnego sposobu spędzania czasu wolnego – ma  niechętny stosunek  

  do ćwiczeń. 

- Unika pomocy nauczycielowi w organizowaniu lekcji  np. rozłożenie sprzętu,  

  sprzątnięcie go . 

 

 

OCENA ROCZNA – NIEDOSTATECZNA: 

 

- Notorycznie opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając  

  ich. 

- Ma lekceważący stosunek do zajęć : brak stroju (więcej niż 2 razy), nie słucha    

  poleceń nauczyciela, przeszkadza kolegom, swoim zachowaniem  stwarza  

  zagrożenie bezpieczeństwa ćwiczących. 

- Uczeń nie spełnia wymagań sprawnościowych stawianych przez szkołę. 

- Nie potrafi dokonać samooceny i samokontroli sprawności fizycznej (nie  

  posługuje się żadnym testem sprawności fizycznej  

- Nie wykazuje postępów w usprawnianiu fizycznym. 

- Uczeń daleki jest od spełnienia umiejętności ruchowych określanych jako  

  wymagania podstawowe. 

- Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i to z rażącymi błędami. 

- Nie wykazuje postępów w umiejętnościach ruchowych. 

- Nie potrafi opanować podstawowych  umiejętności technicznych , ćwiczeń i  

  gier. 

- Wyniki osiągane z poszczególnych dyscyplin są poniżej przewidzianego  

  minimum 

- Uczeń nie opanował wiadomości określanych jako wymagania podstawowe. 

- Cechuje go niewiedza w zakresie wychowania fizycznego. 

- Nie zna podstawowych przepisów gier i zabaw ruchowych oraz dyscyplin  

  sportowych uprawianych na lekcjach. 

- Uczeń nie interesuje się w ogóle sportem i rekreacją. 



- Unika czynnego sposobu spędzania czasu wolnego. 

- Nie uczestniczy w imprezach organizowanych przez szkołę. 

- Odmawia nauczycielowi pomocy w organizowaniu lekcji np. rozłożenie  

  sprzętu. 

 

Ocena roczna 

Zakres wymgań z I półrocza oraz: 

 

LEKKOALETYKA 

Dziewczęta i chłopcy:  

Skok w dal sposobem naturalnym 

 

Kontrola poziomu sprawności  
Minimalny  Dostateczny  Dobry  Bardzo  

Dobra  

Celujący  Wybitny  

IV  4 stopy  5 stóp  6 stóp  7 stóp  8 stóp  9 stóp  

UWAGA  

Kontrola poziomu umiejętności i sprawności fizycznej nie podlego ocenie. 

 

GIMNASTYKA  
 

Układ gimnastyczny.  

Układ składa się z następujących elementów: postawa zasadnicza, przysiad 

podparty, przewrót w przód, klęk podparty, leżenie przewrotne.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  
 prawidłowe ułożenie rąk, nóg i głowy podczas wykonywania przewrotów,  

 prawidłowe wykonanie pozycji wyjściowych do ćwiczeń  

 płynność i estetyka wykonania poszczególnych elementów  

Ocenie podlega technika wykonania ćwiczenia.  

Uczeń może otrzymać ocenę celującą, jeżeli wykona wszystkie elementy 

techniczne bezbłędnie.  
 

Poprawne przeprowadzenie rozgrzewki.  

Ocenie podlega sposób przeprowadzenia rozgrzewki:  

 przestrzeganie zasad przeprowadzenia rozgrzewki (rozgrzanie wszystkich partii 

mięśniowych, zakończenie rozgrzewki rozciąganiem),  

 racjonalny dobór ćwiczeń (ćwiczenia adekwatne do możliwości uczniów),  

 własna inwencja,  

 wykorzystanie przestrzeni, przyborów, przyrządów.  

 



MINIKOSZYKÓWKA  

Dziewczęta i chłopcy  

Kozlowanie piłkiw biegu ze zmianą ręki kozłującej i kierunku poruszania 

się  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 postawa,  

 właściwe kierowanie piłki ,  

 prawidłowy ruch ręki zakończony zgięciem nadgarstka,  

 praca nóg.  

Tor przeszkód na który składa się: podanie i chwyt piłki, rzut piłki do 

kosza, kozłowanie piłki slalomem. 

Rzut piłki do kosza z dwutaktu.Dwutakt z miejsca.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 wysokość kozłowania piłki,  

 odpowiednia pora zmiany ręki kozłującej podczas slalomu,  

 prawidłowe ułożenie rąk i nóg podczas podania ,chwytu piłki i rzutu, wykonanie 

dwutaktu.  

 

MINISIATKÓWKA  

Dziewczęta i chłopcy  

*Odbicie piłki sposobem oburącz górnym w parach. 

*Zagrywka sposobem dolnym. 

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  
 przyjęcie postawy siatkarskiej,  

 praca nóg,  

 ułożenie koszyczka siatkarskiego,wykonanie odbicia zagrywki.  

Na ocenę celującą należy wykonać samodzielnie 5 odbić sposobem oburącz 

górnym.  

 

PIŁKA NOŻNA  

Dziewczęta:  

Prowadzenie piłki slalomem.  

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  
 

ułożenie stopy podczas prowadzenia piłki,  

 zmiana nogi prowadzącej piłkę podczas omijania słupka,  

 płynność prowadzenia piłki.  



Chłopcy:  

Prowadzenie, uderzenie  piłki prostym podbiciem prawą i lewą nogą. 

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 ułożenie stopy podczas podania oraz przyjęcia piłki,  

 celność podania,  

 płynność i tempo wykonania ćwiczeń. 
 

*Prowadzenie piłki slalomem.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 ułożenie stopy podczas prowadzenia piłki,  

 zmiana nogi prowadzącej piłkę podczas omijania słupka,  

 płynność prowadzenia piłki. 

TANIEC -POLONEZ 

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 prawidłowe wykonanie elementów samoobrony,  

 prawidłowe wykonanie układów obronnych. 

 

SAMOOBRONA 

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 prawidłowe wykonanie kroków tanecznych,  

 prawidłowe wykonanie figur tanecznych. 

 

WIADOMOŚCI  

Ocenie podlega wiedza z następującej tematyki:  

 

I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  
1. rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka,  

2. rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego,  

3. wymienia cech prawidłowej postawy ciała, 

4.wie co to jest wydolność i wytrsymałość, 

5.zna test COOPERA,kryteria MTSF do kontroli siły mięśni brzucha i gibkości, 

6.wymienia mieśnie odpowiedzialne za prwidłową postawę, 

7.zna podstawowe wiadomościo o starozytnych i nowozytnych igrzyskach, 

8.zna normy dziennej aktywności fizycznej swego wieku, 

  



 

II. Aktywność fizyczna  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  
1. opisuje sposób wykonania poznanych umiejętności ruchowych,  

2. opisuje zasady wybranej zabawy lub gry ruchowej, przepisy minigier 

zespołowych 

3. rozróżnia pojęcia techniki i taktyki,  

4. wymienia, miejsca, obiekty i urządzenia sportowe w najbliższej okolicy, które 

można wykorzystać do aktywności fizycznej,  

5. wyjaśnia, co symbolizuje flaga i znicz olimpijski, rozróżnia pojęcie olimpiada i 

igrzyska olimpijskie,  

6.wyjaśnia pojęcie sprawnosci fizycznej i rozwoju fizycznego, 

 

III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  
1. zna regulamin Sali gimnastycznej i boiska sportowego,  

2. opisuje zasady bezpiecznego poruszania się po boisku, korzystania ze sprzętu, 

bezpiecznego wypoczynku w górach i nad morzem, 

3. wymienia osoby, do których należy się zwrócić w sytuacji zagrożenia zdrowia 

lub życia.  

 

IV. Edukacja zdrowotna  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  
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.  

5.zna definicję zrowia wedługWHO, 

6.zna zasady udzielania perwszej pomocy, 

7.wymienia metody zi zasady hartowania organizmu,zabezpieczenia organizmu 

przed nieodpowiednią temperaturą powietrza, zdrowego odżywiania. 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

ŚRÓDROCZNE I ROCZNE.  
Klasa VI 

 

Wymagania edukacyjne dla klasy VI  zgodne są z nową podstawą 

programową i statutem szkoły, opracowane są na podstawie autorskiego 

programu nauczania z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły 

podstawowej - I i II etapu edukacyjnego autorstwa Krzysztofa Warchoła. 

 

Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z:  

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w 

sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.  

Statutem Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Jackowie 

Programem nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły 

podstawowej” dla I i II etapu edukacyjnego autorstwa Krzysztofa Warchoła  

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga 

poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Nauczyciel uzasadnia ocenę i udziela 

wskazówek ustnie przy wpisywaniu do dziennika oceny z poszczególnych form 

sprawdzania umiejętności i wiedzy.  

 

Ocenianie ma na celu:  

Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach 

w tym zakresie,  

Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju,  

Motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku, samodoskonalenia się,  

Dostarczanie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o 

postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie 

organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

Ocena ma charakter wspierający, a nie represyjny. 

 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę wysiłek 

wkładany przez uczniów w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki przedmiotu, systematyczność udziału w zajęciach, zaangażowanie 

(pracę na lekcji) oraz aktywność dodatkową.  



W celu diagnozy poziomu sprawności fizycznej oraz wydolności organizmu 

uczniów nauczyciel wychowania fizycznego przeprowadza dwa razy w ciągu roku 

szkolnego (wrzesień, maj) testy sprawności. Są one przeznaczone do kontroli 

postępu i rozwoju psychofizycznego ucznia i nie podlegają ocenie.  

Wybrane próby sprawności z następujących testów: Test sprawności: Krzyszofa 

Zuchory, MTSF, Test Coopera lub inne. Wybór uzależniony jest od nauczyciela 

oraz wieku uczniów.  

Głównym zadaniem oceny jest umożliwienie samorealizacji i samooceny własnych 

postępów, poznanie własnej sprawności, a także wyzwalanie motywacji do 

samodoskonalenia się. Aby była ona zrozumiała i akceptowalna przez ucznia musi 

być oparta na czytelnych kryteriach przedstawionych w formie poziomów 

wymagań.  

 

Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej z wychowania 

fizycznego nauczyciel bierze pod uwagę:  
 

1. Postawa wobec przedmiotu:  

 praca na lekcji (zaangażowanie),  

 systematyczność udziału ucznia na lekcji,  

 inwencja twórcza,  

 

Jeżeli uczeń wykazuje brak zaangażowania na lekcji (lekceważący stosunek do 

ćwiczeń, niewykonywanie ćwiczeń, wykonywanie ćwiczeń niedbale oraz brak 

zainteresowania lekcją), nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku jako „nu” 

(brak zaangażowania).  

0 „nu“ – 6  

1 – 2 „nu“ – 5  

3 – 4 „nu“ – 4  

5 – 6 „nu“ – 3  

7 – 8 „nu“ – 2  

9 i więcej „nu“ – 1  

Ocena za postawę wystawiana będzie dwa razy w pólroczu.  

 

2. Umiejętności i wiadomości – ocena poprawności wykonania określonych 

elementów technicznych gier indywidualnych i zespołowych, ćwiczeń 

gimnastycznych, lekkoatletyki, tańców oraz wiedzy ujętej w programie.  



 

UWAGI:  

W sytuacji, gdy uczeń jest nieobecny w czasie sprawdzianu umiejętności lub 

otrzymał ocenę niedostateczną wówczas postępowanie określa Statut .  

 

Ocenę niedostateczną z poszczególnych zaliczeń, otrzymuje uczeń, który nie 

podejmuje próby wykonania ćwiczenia, a wcześniej nie przedstawił zaświadczenia 

lekarskiego.  
 

3. Aktywność dodatkowa:  

 uczestnictwo w zajęciach i zawodach sportowych; kryterium to ma na celu 

wspieranie i rozwijanie talentów wybitnych uczniów i daje możliwość 

nauczycielowi nagradzania ich wysoką oceną za godne reprezentowanie  
 

swojej szkoły w zawodach sportowych oraz za systematyczną pracę w klubach i 

organizacjach sportowych.  

 

 aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej - zaangażowanie ucznia w: sportowe zajęcia pozalekcyjne, 

turnieje szkolne, sportową część festynu rodzinnego, Dnia Ziemi, Dnia Otwartego 

Szkoły itp. lub pomoc przy organizacji tychże imprez sportowych, powoduje, że 

nauczyciel może nagrodzić takiego ucznia oceną.  
 

Uczeń na lekcji wychowania fizycznego zobowiązany jest do posiadania 

odpowiedniego stroju sportowego: biała koszulka, ciemne spodenki, odpowiednie 

obuwie sportowe (długie włosy - związane).  

 Uczeń niećwiczący ma obowiązek na początku lekcji przedstawić nauczycielowi 

swoje zwolnienie z ćwiczeń (zobowiązany jest on do posiadania obuwia 

zmiennego).  

 Uczeń może być nieprzygotowany 2 razy do lekcji wychowania fizycznego 

(brak stroju sportowego ) w każdym okresie.  

Nauczyciel odnotowuje ten fakt w postaci "np" w dzienniku zajęć. Każdy kolejny 

brak stroju ma wpływ na ocenę z zachowania - uczeń otrzymuje uwagę.  

 W przypadku niedyspozycji u dziewcząt, uczennica ma obowiązek 

uczestniczenia w zajęciach . Jest wtedy zwolniona z ćwiczeń wymagających 

dużego wysiłku .  

 Uczeń zobowiązany jest do systematycznego usprawiedliwiania nieobecności u 

nauczyciela wychowania fizycznego .  



 W przypadku nie ćwiczenia na lekcji wychowania fizycznego uczeń 

zobowiązany jest na początku zajęć przedstawić nauczycielowi zwolnienie z 

ćwiczeń (zobowiązany jest on do posiadania obuwia zmiennego). Na zwolnieniu 

musi być umieszczony powód niewykonania ćwiczenia.  

 

  

OCENA ŚRÓDROCZNA 
 
 

OCENA ŚRÓDROCZNA – CELUJĄCA: 

 

- Uczeń nie opuścił ani jednej lekcji wychowania fizycznego. 

- Zawsze nosi strój sportowy ( nie wykorzystał limitu 2 nieprzygotowań do   

  lekcji). 

- Stosuje zasadę „czystej gry”, jego postawa wobec nauczyciela i kolegów  

  stanowi wzór do naśladowania. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną znacznie przekraczającą stawiane  

  wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

- Uczeń potrafi samodzielnie dokonać samooceny sprawności fizycznej na   

  podstawie testów sprawności fizycznej. 

- Uczeń poczynił znaczne postępy w osobistym usprawnianiu. Wykazuje się  

  wynikami wyższymi od stawianych wymagań w dyscyplinach  

  realizowanych  na lekcji. 

- Uczeń opanował wszystkie umiejętności ruchowe określone jako wymagania       

  ponadpodstawowe oraz wykraczające poza te wymagania. (Uczeń posiada  

  umiejętności ruchowe z klasy programowo wyższej ). 

- Ćwiczenia wykonuje  z właściwą techniką , lekko, ekonomicznie, pewnie co  

  wykorzystuje w praktyce ( grze zespołowej) . 

- Uczeń w dużym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez   

  drużynę. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe  

  oraz wykraczające poza te wymagania (uczeń opanował wiadomości z klasy  

  programowo wyższej) . 

- Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, w różnych  

  formach  działalności związanych z wychowaniem  fizycznym (SKS, UKS). 

- Potrafi zagospodarować czas wolny na działalność sportową. 

 

 OCENA ŚRÓDROCZNA –BARDZO DOBRA: 

 



- Uczeń opuścił kilka lekcji wychowania fizycznego, ale są one   

  usprawiedliwione. 

- Systematycznie nosi strój sportowy (2 razy może go nie mieć). 

- Jego postawa społeczna , zaangażowanie i stosunek do zajęć edukacyjnych  

  wychowanie fizyczne  nie budzą  żadnych zastrzeżeń. 

- Zachowuje należytą dyscyplinę na lekcji, szanuje sprzęt. 

- Posiada nawyki higieniczno- zdrowotne. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę  

  bardzo dobrą. 

- Doskonali swoją sprawność fizyczną. 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  ponadpodstawowe. 

- Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i  

  dokładnie, wkładając duży wysiłek w osiągnięcie celu. 

- Prawidłowo realizuje założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych  

  zawartych w wymaganiach ponadpodstawowych. 

- Przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę. 

- Stosuje wyuczone umiejętności w grze zespołowej. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe  

  objęte przedmiotem wychowanie fizyczne. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada samodzielnie, prawidłowo i wyczerpująco.  

- Zna przepisy i mechanikę sędziowania oraz taktykę z dyscyplin sportowych  

  realizowanych na lekcjach .  

- Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły (lekcje,  

  zajęcia pozalekcyjne) 

- Potrafi czynnie spędzać czas wolny. 

- Pomaga nauczycielowi w organizowaniu i przeprowadzaniu lekcji. 

- Potrafi zorganizować przybory do ćwiczeń. 

 

 OCENA ŚRÓDROCZNA –DOBRA: 

 

- Uczeń opuścił do 10 lekcji wychowania fizycznego, ale są one  

  usprawiedliwione. 

- Systematycznie nosi strój sportowy (2 razy może go nie mieć).  

- Jego postawa społeczna , stosunek do  wychowania fizycznego  nie  budzi  

  większych zastrzeżeń (chętnie ćwiczy, stosuje zasady higieny).  

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę  

  dobrą . 

- Nie potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela do pracy nad osobistym  

  usprawnieniem. 



- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  ponadpodstawowe w stopniu dobrym z małymi błędami. 

- Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z  

  małymi błędami technicznymi. 

- W pewnym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe w  

  stopniu dobrym z małymi  lukami . 

- Na pytania nauczyciela odpowiada niezbyt wyczerpująco.  

- Uczeń korzysta z organizowanych imprez rekreacyjnych. 

- Potrafi zagospodarować swój czas, aby spędzić go czynnie. 

 

OCENA ŚRÓDROCZNA – DOSTATECZNA: 

 

- Opuszcza lekcje wychowania fizycznego i zdarza mu się je nie   

  usprawiedliwiać. 

- Zdarza mu się nie nosić stroju sportowego.  

- Przejawia pewne luki w zakresie wychowania społecznego: ma niechętny  

  stosunek do ćwiczeń, nie zachowuje dyscypliny, przeszkadza w lekcji, nie  

  szanuje sprzętu sportowego. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę   

  dostateczną. 

- Wykazuje pewne postępy w usprawnianiu motorycznym 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określane jako wymagania  

  podstawowe, czyli wystarczające . 

- Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi. 

- Uczestniczy w zabawach , grach, ćwiczeniach , ale mało się stara. 

- Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada z jego pomocą. Wypowiedzi ucznia są   

   niesamodzielne, pobieżne. 

 

OCENA ŚRÓDROCZNA – DOPUSZCZAJĄCA: 

 

- Często opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając ich. 

- Bardzo często nie przynosi stroju sportowego. 

- Ma niechętny stosunek do ćwiczeń , często nie stosuje poleceń nauczyciela, nie  

  zachowuje dyscypliny. 

- Uczeń w małym stopniu spełnił wymagania sprawnościowe  na ocenę   

  dostateczną. 

- Wykazuje nikłe postępy w osobistym usprawnianiu motorycznym. 

- Uczeń ledwie spełnia umiejętności ruchowe określone jako wymagania  



  podstawowe. 

- Ćwiczenia  wykonuje z dużymi błędami technicznymi i niechętnie.  

- Nabyte umiejętności nie przedkładają się na wyniki. 

- Poziom opanowania umiejętności technicznych ćwiczeń, gier i zabaw jest  

  niewystarczający. 

- Nie wykorzystuje nabytych umiejętności w praktyce. 

- Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe z bardzo  

  dużymi lukami. 

- Uczeń bardzo słabo interesuje się sportem i rekreacją . 

- Nie podejmuje żadnych działań na lekcji. 

- Unika pomocy nauczycielowi w organizowaniu lekcji  np. rozłożenie sprzętu,  

  sprzątnięcie go . 

OCENA ŚRÓDROCZNA – NIEDOSTATECZNA: 

 

- Notorycznie opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając  

  ich. 

- Ma lekceważący stosunek do zajęć : brak stroju (więcej niż 2 razy), nie słucha    

  poleceń nauczyciela, przeszkadza kolegom, swoim zachowaniem  stwarza  

  zagrożenie bezpieczeństwa ćwiczących. 

- Nie wykazuje postępów w usprawnianiu fizycznym. 

- Uczeń daleki jest od spełnienia umiejętności ruchowych określanych jako  

  wymagania podstawowe. 

- Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i to z rażącymi błędami.  

- Nie potrafi opanować podstawowych  umiejętności technicznych , ćwiczeń i  

  gier. 

- Wyniki osiągane z poszczególnych dyscyplin są poniżej przewidzianego  

  minimum 

- Uczeń nie opanował wiadomości określanych jako wymagania podstawowe. 

 

LEKKOATLETYKA  

Dziewczęta:  

Rzut piłeczką palantową (odległość mierzona w m.).  

Rzut piłeczką palantową (odległość mierzona w m.).  
Klasa  Kontrola poziomu umiejętności i 

sprawności fizycznej  
Minimalny  Dostateczny  Dobry  Bardzo  

Dobra  

Celujący  Wybitny  

IV  Do 5  Do 7  7,01 – 11  11,01 – 15  15,01 – 19  Od 19,01  

 

Chłopcy 
 



Rzut piłeczką palantową (odległość mierzona w m.).  
Klasa  Kontrola poziomu umiejętności i 

sprawności fizycznej  
Minimalny  Dostateczny  Dobry  Bardzo  

Dobra  

Celujący  Wybitny  

IV  Do 9  Do 11  11,01 – 18  18,01 – 25  25,01 – 32  Od 32,01  

 

 

UWAGA  

Kontrola poziomu umiejętności i sprawności fizycznej nie podlego ocenie.  

 

*Start niski i biegna 60m. 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 postawa,  

 praca nóg i rąk, technika startu. 

 

* Rzut oburącz z ustawienia przodem i tyłem piłka lekarską. 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 postawa,  

 praca nóg i rąk, technika i odległość rzutu. 

 

GIMNASTYKA  

 

Dziewczęta i chłopcy:  

Przewrót w przód z marszu  do przysiadu podpartego. Układ 

gimnastyczny wedlug wlasnej inwencji(postawa zasadnicza, przysiad i klęk 

podparty, przewrót w przód, leżnie przewrotne). 

*Przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego. 

*Przerzut bokiem. 

*Podpór łukiem-mostek. 

*skok rozkroczny przez kozła. 

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 postawa,  

 właściwe wykonanie ćwiczeń, 

 praca nóg i rąk. 

 

Oceniana jest technika wykonanego ćwiczenia.  

Podczas wykonywania przewrotu szczególna uwaga zwracana jest na: prawidłowe 

ułożenie rąk, nóg i głowy oraz płynność wykonania ćwiczenia.  

GRY I ZABAWY-RINGO 



*Chwyty i rzuty kółkiem ringo. 

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 postawa,  

 właściwe chwyty i rzuty, 

 prawidłowy ruch ręki  , 

 praca nóg.  

 

MINIKOSZYKÓWKA  

Dziewczęta i chłopcy  

  

*Rzuty wolne do kosza.  

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 postawa,  

 właściwe „wysokie” trzymanie piłki nad głową,  

 prawidłowy ruch ręki zakończony zgięciem nadgarstka,  

 praca nóg.  

 

*Kozłowanie piłki  marszu lub w biegu po prostej ze zmianą ręki kozłującej. 

* Podania oburącz sprzed klatki piersiowej. 

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 postawa,  

 prawidłowy ruch ręki zakończony zgięciem nadgarstka,technika kozłowania,  

 praca nóg.  

Tor przeszkód na który składa się: podanie i chwyt piłki, rzut piłki do 

kosza, kozłowanie piłki slalomem.  

Ocenie podlegają następujące elementy 

 wysokość kozłowania piłki,  

 odpowiednia pora zmiany ręki kozłującej podczas slalomu,  

 prawidłowe ułożenie rąk i nóg podczas podania i chwytu piłki. 

  

MINISIATKÓWKA  

Dziewczęta i chłopcy  

Przyjęcie postawy siatkarskiej, wykonanie rzutu piłki z tzw. koszyczka 

siatkarskiego pionowo w górę i chwyt piłki w koszyczek. Odbicie pilki 

sposobem oburącz gornym po własnym podrzucie. 

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  



 przyjęcie postawy siatkarskiej,  

 praca nóg,  

 ułożenie koszyczka siatkarskiego,  

Na ocenę celującą należy wykonać samodzielnie 5 odbić sposobem oburącz 

górnym .  

 

MINIPIŁKA NOŻNA  

Dziewczęta:  

Prowadzenie piłki slalomem.Prowadzenie piłki wewnętrzną częścią stopy, 

uderzenie piłki na bramkę.  

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  
 

ułożenie stopy podczas prowadzenia piłki,  

 zmiana nogi prowadzącej piłkę podczas omijania słupka,  

 płynność prowadzenia piłki.  

Chłopcy:  

Podania i przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy.Uderrzenia piłki 

wewnetrzną cześcią stopy na bramkę 

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 ułożenie stopy podczas podania oraz przyjęcia piłki,  

 celność podania,  

 płynność i tempo wykonania ćwiczeń. 
 

*Prowadzenie piłki slalomem.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 ułożenie stopy podczas prowadzenia piłki,  

 zmiana nogi prowadzącej piłkę podczas omijania słupka,  

 płynność prowadzenia piłki.  

 

MINIPIŁKA RĘCZNA 

*Rzut na bramkę z biegu. 

*Podanie jednoracz półgórne w biegu. 

Ocenie podlegają następujące elementy 

 celnośc rzutu piłki,  

 prawidłowe ułożenie rąk i nóg podczas podania i chwytu piłki. 

 

WIADOMOŚCI  



Ocenie podlega wiedza z następującej tematyki:  

 

I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  

1. rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka,  

2. rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego,  

3. wymienia cech prawidłowej postawy ciała, 

4.wie co to jest wydolność i wytrsymałość, 

5.zna test COOPERA,kryteria MTSF do kontroli siły mięśni brzucha i gibkości, 

6.wymienia mieśnie odpowiedzialne za prwidłową postawę, 

7.zna podstawowe wiadomościo o starozytnych i nowozytnych igrzyskach, 

8.zna normy dziennej aktywności fizycznej swego wieku, 

  

 

II. Aktywność fizyczna  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  
1. opisuje sposób wykonania poznanych umiejętności ruchowych,  

2. opisuje zasady wybranej zabawy lub gry ruchowej, przepisy minigier 

zespołowych 

3. rozróżnia pojęcia techniki i taktyki,  

4. wymienia, miejsca, obiekty i urządzenia sportowe w najbliższej okolicy, które 

można wykorzystać do aktywności fizycznej,  

5. wyjaśnia, co symbolizuje flaga i znicz olimpijski, rozróżnia pojęcie olimpiada i 

igrzyska olimpijskie,  

6.wyjaśnia pojęcie sprawnosci fizycznej i rozwoju fizycznego, 

 

III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  
1. zna regulamin Sali gimnastycznej i boiska sportowego,  

2. opisuje zasady bezpiecznego poruszania się po boisku, korzystania ze sprzętu, 

bezpiecznego wypoczynku w górach i nad morzem, 

3. wymienia osoby, do których należy się zwrócić w sytuacji zagrożenia zdrowia 

lub życia.  

 

IV. Edukacja zdrowotna  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  
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.  

5.zna definicję zrowia wedługWHO, 

6.zna zasady udzielania perwszej pomocy, 

7.wymienia metody zi zasady hartowania organizmu,zabezpieczenia organizmu 

przed nieodpowiednią temperaturą powietrza, zdrowego odżywiania. 

 

 

OCENA ROCZNA 
OCENA ROCZNA – CELUJĄCA: 

 

- Uczeń nie opuścił ani jednej lekcji wychowania fizycznego. 

- Zawsze nosi strój sportowy ( nie wykorzystał limitu 4 nieprzygotowań do   

  lekcji). 

- Stosuje zasadę „czystej gry”, jego postawa wobec nauczyciela i kolegów  

  stanowi wzór do naśladowania. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną znacznie przekraczającą stawiane  

  wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

- Uczeń potrafi samodzielnie dokonać samooceny sprawności fizycznej na   

  podstawie testów sprawności fizycznej. 

- Uczeń poczynił znaczne postępy w osobistym usprawnianiu. Wykazuje się  

  wynikami wyższymi od stawianych     wymagań w dyscyplinach  

  realizowanych  na lekcji. 

- Uczeń opanował wszystkie umiejętności ruchowe określone jako wymagania       

  ponadpodstawowe oraz wykraczające poza te wymagania. (Uczeń posiada  

  umiejętności ruchowe z klasy programowo wyższej ). 

- Ćwiczenia wykonuje  z właściwą techniką , lekko, ekonomicznie, pewnie co  

  wykorzystuje w praktyce ( grze zespołowej) . 

- Uczeń w dużym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez   

  drużynę. 

- Potrafi samodzielnie sędziować rozgrywki klasowe. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe  

  oraz wykraczające poza te wymagania (uczeń opanował wiadomości z klasy  

  programowo wyższej) . 

- Uczeń  bezbłędnie określa przepisy i mechanikę sędziowania oraz taktykę z  

  poszczególnych dyscyplin sportowych uprawianych w szkole podstawowej. 

- Posiada duże wiadomości z zakresu wychowania fizycznego, sportu, zdrowia (  

  wiadomości sportowe lokalne, krajowe i światowe ). 

- Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, w różnych  



  formach  działalności związanych z wychowaniem  fizycznym (SKS, UKS).  

- Zajmuje punktowane miejsca w zawodach sportowych powiatowych i  

  gminnych. 

- Potrafi zagospodarować czas wolny na działalność sportową. 

- Organizuje  gry i zabawy dla siebie i  kolegów. 

 

 OCENA ROCZNA –BARDZO  DOBRA: 

 

- Uczeń opuścił kilka lekcji wychowania fizycznego, ale są one   

  usprawiedliwione. 

- Systematycznie nosi strój sportowy (4 razy może go nie mieć). 

- Jego postawa społeczna , zaangażowanie i stosunek do zajęć edukacyjnych  

  wychowanie fizyczne  nie budzą  żadnych zastrzeżeń. 

- Zachowuje należytą dyscyplinę na lekcji, szanuje sprzęt. 

- Posiada nawyki higieniczno- zdrowotne. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę  

  bardzo dobrą. 

- Uczeń wykorzystuje test sprawności fizycznej do określenia swojej samooceny  

  sprawności fizycznej. 

- Doskonali swoją sprawność fizyczną. 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  ponadpodstawowe. 

- Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i  

  dokładnie, wkładając duży wysiłek w osiągnięcie celu. 

- Prawidłowo realizuje założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych  

  zawartych w wymaganiach ponadpodstawowych. 

- Próbuje sędziować rozgrywki klasowe. 

- Przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę. 

- Stosuje wyuczone umiejętności w grze zespołowej. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe  

  objęte przedmiotem wychowanie fizyczne. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada samodzielnie, prawidłowo i wyczerpująco.  

- Zna przepisy i mechanikę sędziowania oraz taktykę z dyscyplin sportowych  

  realizowanych na lekcjach .  

- Określa wszystkie zasady treningu sportowego. 

- Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły (lekcje,  

  zajęcia pozalekcyjne) 

- Bierze udział w zawodach gminnych oraz uczestniczy w zawodach sportowych  

  szkolnych zajmując i nich punktowane miejsca.  

- Potrafi czynnie spędzać czas wolny. 



- Pomaga nauczycielowi w organizowaniu i przeprowadzaniu lekcji. 

- Chętnie przygotowuje rozgrzewkę, grę, zabawę wykazując swoją  

  pomysłowość. 

- Potrafi zorganizować przybory do ćwiczeń. 

 

 OCENA ROCZNA –DOBRA: 

 

- Uczeń opuścił do 10 lekcji wychowania fizycznego, ale są one  

  usprawiedliwione. 

- Systematycznie nosi strój sportowy (4 razy może go nie mieć).  

- Jego postawa społeczna , stosunek do  wychowania fizycznego  nie  budzi  

  większych zastrzeżeń (chętnie ćwiczy, stosuje zasady higieny). 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę  

  dobrą . 

- Uczeń wykorzystuje 4 próby z testu sprawności fizycznej do samooceny  

  sprawności fizycznej. 

- Nie potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela do pracy nad osobistym  

  usprawnieniem. 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  ponadpodstawowe w stopniu dobrym z małymi błędami. 

- Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z  

  małymi błędami technicznymi. 

- W pewnym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe w  

  stopniu dobrym z małymi  lukami . 

- Zna podstawowe przepisy i zasady taktyki z dyscyplin sportowych  

  realizowanych na lekcjach z małymi lukami. Posiada pewne wiadomości z   

  zakresu sędziowania. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada niezbyt wyczerpująco.  

- Zna 2 zasady treningu sportowego oraz właściwego stosowania wysiłku  

  fizycznego: regulacja oddechu, odpoczynek po wysiłku, krzywa wzrostu  

  wysiłku. 

- Uczeń korzysta z organizowanych imprez rekreacyjnych. 

- Potrafi zagospodarować swój czas, aby spędzić go czynnie. 

- Angażuje się w organizowanie różnych form rywalizacji, pomaga  

  nauczycielowi w organizowaniu zajęć (pomoce do lekcji, rozkładanie i   

  sprzątanie sprzętu ). 

 

OCENA ROCZNA – DOSTATECZNA: 

 



- Opuszcza lekcje wychowania fizycznego i zdarza mu się je nie   

  usprawiedliwiać. 

- Zdarza mu się nie nosić stroju sportowego.  

- Przejawia pewne luki w zakresie wychowania społecznego: ma niechętny  

  stosunek do ćwiczeń, nie zachowuje dyscypliny, przeszkadza w lekcji, nie  

  szanuje sprzętu sportowego. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę   

  dostateczną. 

- Potrafi wykorzystać 2 próby z testu sprawności fizycznej do określenia własnej  

  sprawności fizycznej. 

- Wykazuje pewne postępy w usprawnianiu motorycznym 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określane jako wymagania  

  podstawowe, czyli wystarczające . 

- Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi. 

- Uczestniczy w zabawach , grach, ćwiczeniach , ale mało się stara. 

- Ma problemy z wykorzystaniem nabytych umiejętności w grze. 

- Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe. 

- W jego wiadomościach z zakresu przepisów dyscyplin sportowych  

  uprawianych na lekcjach są duże luki. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada z jego pomocą. Wypowiedzi ucznia są   

   niesamodzielne, pobieżne. 

- Uczeń bardzo rzadko bierze udział w życiu sportowym szkoły. 

- Nie wykazuje aktywności na lekcjach, tylko biernie w niej uczestniczy.  

- Swój wolny czas spędza jako kibic. 
 

OCENA ROCZNA – DOPUSZCZAJĄCA: 

 

- Często opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając ich. 

- Bardzo często nie przynosi stroju sportowego. 

- Ma niechętny stosunek do ćwiczeń , często nie stosuje poleceń nauczyciela, nie  

  zachowuje dyscypliny. 

- Uczeń w małym stopniu spełnił wymagania sprawnościowe  na ocenę   

  dostateczną. 

- Nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną sprawności  

  fizycznej. 

- Wykazuje nikłe postępy w osobistym usprawnianiu motorycznym. 

- Nie dba o swoje postępy w rozwoju sprawności fizycznej. 

- Uczeń ledwie spełnia umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  podstawowe. 

- Ćwiczenia  wykonuje z dużymi błędami technicznymi i niechętnie.  



- Nabyte umiejętności nie przedkładają się  na wyniki. 

- Poziom opanowania umiejętności technicznych ćwiczeń , gier i zabaw jest  

  niewystarczający. 

- Nie wykorzystuje nabytych umiejętności w praktyce. 

- Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe z bardzo  

  dużymi lukami. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada z jego dużą pomocą lub w ogóle.  

- Nie zna sposobów sędziowania, zasad taktyki . Przepisy gier, zabaw    

  ruchowych  zna bardzo pobieżnie, z dużą pomocą nauczyciela. 

- Uczeń bardzo słabo interesuje się sportem i rekreacją . 

- Nie podejmuje żadnych działań na lekcji. 

- Unika czynnego sposobu spędzania czasu wolnego – ma  niechętny stosunek  

  do ćwiczeń. 

- Unika pomocy nauczycielowi w organizowaniu lekcji  np. rozłożenie sprzętu,  

  sprzątnięcie go . 

 

 

OCENA ROCZNA – NIEDOSTATECZNA: 

 

- Notorycznie opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając  

  ich. 

- Ma lekceważący stosunek do zajęć : brak stroju (więcej niż 2 razy), nie słucha    

  poleceń nauczyciela, przeszkadza kolegom, swoim zachowaniem  stwarza  

  zagrożenie bezpieczeństwa ćwiczących. 

- Uczeń nie spełnia wymagań sprawnościowych stawianych przez szkołę. 

- Nie potrafi dokonać samooceny i samokontroli sprawności fizycznej (nie  

  posługuje się żadnym testem sprawności fizycznej  

- Nie wykazuje postępów w usprawnianiu fizycznym. 

- Uczeń daleki jest od spełnienia umiejętności ruchowych określanych jako  

  wymagania podstawowe. 

- Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i to z rażącymi błędami. 

- Nie wykazuje postępów w umiejętnościach ruchowych. 

- Nie potrafi opanować podstawowych  umiejętności technicznych , ćwiczeń i  

  gier. 

- Wyniki osiągane z poszczególnych dyscyplin są poniżej przewidzianego  

  minimum 

- Uczeń nie opanował wiadomości określanych jako wymagania podstawowe. 

- Cechuje go niewiedza w zakresie wychowania fizycznego. 

- Nie zna podstawowych przepisów gier i zabaw ruchowych oraz dyscyplin  

  sportowych uprawianych na lekcjach. 



- Uczeń nie interesuje się w ogóle sportem i rekreacją. 

- Unika czynnego sposobu spędzania czasu wolnego. 

- Nie uczestniczy w imprezach organizowanych przez szkołę. 

- Odmawia nauczycielowi pomocy w organizowaniu lekcji np. rozłożenie  

  sprzętu. 

 

Ocena roczna 

Zakres wymgań z I półrocza oraz: 

 

LEKKOALETYKA 

Dziewczęta i chłopcy:  

Skok w dal sposobem naturalnym 

 

Kontrola poziomu sprawności  
Minimalny  Dostateczny  Dobry  Bardzo  

Dobra  

Celujący  Wybitny  

IV  4 stopy  5 stóp  6 stóp  7 stóp  8 stóp  9 stóp  

UWAGA  

Kontrola poziomu umiejętności i sprawności fizycznej nie podlego ocenie. 

 

GIMNASTYKA  
 

Układ gimnastyczny.  

Układ składa się z następujących elementów: postawa zasadnicza, przysiad 

podparty, przewrót w przód, klęk podparty, leżenie przewrotne.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  
 prawidłowe ułożenie rąk, nóg i głowy podczas wykonywania przewrotów,  

 prawidłowe wykonanie pozycji wyjściowych do ćwiczeń  

 płynność i estetyka wykonania poszczególnych elementów  

Ocenie podlega technika wykonania ćwiczenia.  

Uczeń może otrzymać ocenę celującą, jeżeli wykona wszystkie elementy 

techniczne bezbłędnie.  
 

Poprawne przeprowadzenie rozgrzewki.  

Ocenie podlega sposób przeprowadzenia rozgrzewki:  

 przestrzeganie zasad przeprowadzenia rozgrzewki (rozgrzanie wszystkich partii 

mięśniowych, zakończenie rozgrzewki rozciąganiem),  

 racjonalny dobór ćwiczeń (ćwiczenia adekwatne do możliwości uczniów),  

 własna inwencja,  

 wykorzystanie przestrzeni, przyborów, przyrządów.  



 

MINIKOSZYKÓWKA  

Dziewczęta i chłopcy  

Kozlowanie piłkiw biegu ze zmianą ręki kozłującej i kierunku poruszania 

się  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 postawa,  

 właściwe kierowanie piłki ,  

 prawidłowy ruch ręki zakończony zgięciem nadgarstka,  

 praca nóg.  

Tor przeszkód na który składa się: podanie i chwyt piłki, rzut piłki do 

kosza, kozłowanie piłki slalomem. 

Rzut piłki do kosza z dwutaktu.Dwutakt z miejsca.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 wysokość kozłowania piłki,  

 odpowiednia pora zmiany ręki kozłującej podczas slalomu,  

 prawidłowe ułożenie rąk i nóg podczas podania ,chwytu piłki i rzutu, wykonanie 

dwutaktu.  

 

MINISIATKÓWKA  

Dziewczęta i chłopcy  

*Odbicie piłki sposobem oburącz górnym w parach. 

*Zagrywka sposobem dolnym. 

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  
 przyjęcie postawy siatkarskiej,  

 praca nóg,  

 ułożenie koszyczka siatkarskiego,wykonanie odbicia zagrywki.  

Na ocenę celującą należy wykonać samodzielnie 5 odbić sposobem oburącz 

górnym.  

 

PIŁKA NOŻNA  

Dziewczęta:  

Prowadzenie piłki slalomem.  

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  
 

ułożenie stopy podczas prowadzenia piłki,  

 zmiana nogi prowadzącej piłkę podczas omijania słupka,  



 płynność prowadzenia piłki.  

Chłopcy:  

Prowadzenie, uderzenie  piłki prostym podbiciem prawą i lewą nogą. 

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 ułożenie stopy podczas podania oraz przyjęcia piłki,  

 celność podania,  

 płynność i tempo wykonania ćwiczeń. 
 

*Prowadzenie piłki slalomem.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 ułożenie stopy podczas prowadzenia piłki,  

 zmiana nogi prowadzącej piłkę podczas omijania słupka,  

 płynność prowadzenia piłki. 

TANIEC -POLONEZ 

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 prawidłowe wykonanie elementów samoobrony,  

 prawidłowe wykonanie układów obronnych. 

 

SAMOOBRONA 

 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 prawidłowe wykonanie kroków tanecznych,  

 prawidłowe wykonanie figur tanecznych. 

 

WIADOMOŚCI  

Ocenie podlega wiedza z następującej tematyki:  

 

I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  
1. rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka,  

2. rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego,  

3. wymienia cech prawidłowej postawy ciała, 

4.wie co to jest wydolność i wytrsymałość, 

5.zna test COOPERA,kryteria MTSF do kontroli siły mięśni brzucha i gibkości, 

6.wymienia mieśnie odpowiedzialne za prwidłową postawę, 

7.zna podstawowe wiadomościo o starozytnych i nowozytnych igrzyskach, 

8.zna normy dziennej aktywności fizycznej swego wieku, 



  

 

II. Aktywność fizyczna  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  

1. opisuje sposób wykonania poznanych umiejętności ruchowych,  

2. opisuje zasady wybranej zabawy lub gry ruchowej, przepisy minigier 

zespołowych 

3. rozróżnia pojęcia techniki i taktyki,  

4. wymienia, miejsca, obiekty i urządzenia sportowe w najbliższej okolicy, które 

można wykorzystać do aktywności fizycznej,  

5. wyjaśnia, co symbolizuje flaga i znicz olimpijski, rozróżnia pojęcie olimpiada i 

igrzyska olimpijskie,  

6.wyjaśnia pojęcie sprawnosci fizycznej i rozwoju fizycznego, 

 

III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  
1. zna regulamin Sali gimnastycznej i boiska sportowego,  

2. opisuje zasady bezpiecznego poruszania się po boisku, korzystania ze sprzętu, 

bezpiecznego wypoczynku w górach i nad morzem, 

3. wymienia osoby, do których należy się zwrócić w sytuacji zagrożenia zdrowia 

lub życia.  

 

IV. Edukacja zdrowotna  

W zakresie wiedzy. Uczeń:  
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.  

5.zna definicję zrowia wedługWHO, 

6.zna zasady udzielania perwszej pomocy, 

7.wymienia metody zi zasady hartowania organizmu,zabezpieczenia organizmu 

przed nieodpowiednią temperaturą powietrza, zdrowego odżywiania. 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

ŚRÓDROCZNE I ROCZNE.  
Klasa VII 

 

Wymagania edukacyjne dla klasy VII  zgodne są z nową podstawą 

programową i statutem szkoły, opracowane są na podstawie autorskiego 

programu nauczania z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły 

podstawowej - I i II etapu edukacyjnego autorstwa Krzysztofa Warchoła. 

 

Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z:  

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w 

sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.  

Statutem Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Jackowie 

Programem nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły 

podstawowej” dla I i II etapu edukacyjnego autorstwa Krzysztofa Warchoła  

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga 

poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Nauczyciel uzasadnia ocenę i udziela 

wskazówek ustnie przy wpisywaniu do dziennika oceny z poszczególnych form 

sprawdzania umiejętności i wiedzy.  

 

Ocenianie ma na celu:  

Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach 

w tym zakresie,  

Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju,  

Motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku, samodoskonalenia się,  

Dostarczanie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o 

postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie 

organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

Ocena ma charakter wspierający, a nie represyjny. 

 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę wysiłek 

wkładany przez uczniów w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki przedmiotu, systematyczność udziału w zajęciach, zaangażowanie 

(pracę na lekcji) oraz aktywność dodatkową.  



W celu diagnozy poziomu sprawności fizycznej oraz wydolności organizmu 

uczniów nauczyciel wychowania fizycznego przeprowadza dwa razy w ciągu roku 

szkolnego (wrzesień, maj) testy sprawności. Są one przeznaczone do kontroli 

postępu i rozwoju psychofizycznego ucznia i nie podlegają ocenie.  

Wybrane próby sprawności z następujących testów: Test sprawności: Krzyszofa 

Zuchory, MTSF, Test Coopera lub inne. Wybór uzależniony jest od nauczyciela 

oraz wieku uczniów.  

Głównym zadaniem oceny jest umożliwienie samorealizacji i samooceny własnych 

postępów, poznanie własnej sprawności, a także wyzwalanie motywacji do 

samodoskonalenia się. Aby była ona zrozumiała i akceptowalna przez ucznia musi 

być oparta na czytelnych kryteriach przedstawionych w formie poziomów 

wymagań.  

 

Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej z wychowania 

fizycznego nauczyciel bierze pod uwagę:  
 

1. Postawa wobec przedmiotu:  

 praca na lekcji (zaangażowanie),  

 systematyczność udziału ucznia na lekcji,  

 inwencja twórcza,  

 

Jeżeli uczeń wykazuje brak zaangażowania na lekcji (lekceważący stosunek do 

ćwiczeń, niewykonywanie ćwiczeń, wykonywanie ćwiczeń niedbale oraz brak 

zainteresowania lekcją), nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku jako „nu” 

(brak zaangażowania).  

0 „nu“ – 6  

1 – 2 „nu“ – 5  

3 – 4 „nu“ – 4  

5 – 6 „nu“ – 3  

7 – 8 „nu“ – 2  

9 i więcej „nu“ – 1  

Ocena za postawę wystawiana będzie dwa razy w pólroczu.  

 

2. Umiejętności i wiadomości – ocena poprawności wykonania określonych 

elementów technicznych gier indywidualnych i zespołowych, ćwiczeń 

gimnastycznych, lekkoatletyki, tańców oraz wiedzy ujętej w programie.  



 

UWAGI:  

W sytuacji, gdy uczeń jest nieobecny w czasie sprawdzianu umiejętności lub 

otrzymał ocenę niedostateczną wówczas postępowanie określa Statut .  

 

Ocenę niedostateczną z poszczególnych zaliczeń, otrzymuje uczeń, który nie 

podejmuje próby wykonania ćwiczenia, a wcześniej nie przedstawił zaświadczenia 

lekarskiego.  
 

3. Aktywność dodatkowa:  

 uczestnictwo w zajęciach i zawodach sportowych; kryterium to ma na celu 

wspieranie i rozwijanie talentów wybitnych uczniów i daje możliwość 

nauczycielowi nagradzania ich wysoką oceną za godne reprezentowanie  
 

swojej szkoły w zawodach sportowych oraz za systematyczną pracę w klubach i 

organizacjach sportowych.  

 

 aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej - zaangażowanie ucznia w: sportowe zajęcia pozalekcyjne, 

turnieje szkolne, sportową część festynu rodzinnego, Dnia Ziemi, Dnia Otwartego 

Szkoły itp. lub pomoc przy organizacji tychże imprez sportowych, powoduje, że 

nauczyciel może nagrodzić takiego ucznia oceną.  
 

Uczeń na lekcji wychowania fizycznego zobowiązany jest do posiadania 

odpowiedniego stroju sportowego: biała koszulka, ciemne spodenki, odpowiednie 

obuwie sportowe (długie włosy - związane).  

 Uczeń niećwiczący ma obowiązek na początku lekcji przedstawić nauczycielowi 

swoje zwolnienie z ćwiczeń (zobowiązany jest on do posiadania obuwia 

zmiennego).  

 Uczeń może być nieprzygotowany 2 razy do lekcji wychowania fizycznego 

(brak stroju sportowego ) w każdym okresie.  

Nauczyciel odnotowuje ten fakt w postaci "np" w dzienniku zajęć. Każdy kolejny 

brak stroju ma wpływ na ocenę z zachowania - uczeń otrzymuje uwagę.  

 W przypadku niedyspozycji u dziewcząt, uczennica ma obowiązek 

uczestniczenia w zajęciach . Jest wtedy zwolniona z ćwiczeń wymagających 

dużego wysiłku .  

 Uczeń zobowiązany jest do systematycznego usprawiedliwiania nieobecności u 

nauczyciela wychowania fizycznego .  



 W przypadku nie ćwiczenia na lekcji wychowania fizycznego uczeń 

zobowiązany jest na początku zajęć przedstawić nauczycielowi zwolnienie z 

ćwiczeń (zobowiązany jest on do posiadania obuwia zmiennego). Na zwolnieniu 

musi być umieszczony powód niewykonania ćwiczenia.  

 

OCENA ŚRÓDROCZNA 
 

 

 

OCENA ŚRÓDROCZNA – CELUJĄCA: 

 

- Uczeń nie opuścił ani jednej lekcji wychowania fizycznego. 

- Zawsze nosi strój sportowy ( nie wykorzystał limitu 2 nieprzygotowań do   

  lekcji). 

- Stosuje zasadę „czystej gry”, jego postawa wobec nauczyciela i kolegów  

  stanowi wzór do naśladowania. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną znacznie przekraczającą stawiane  

  wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

- Uczeń potrafi samodzielnie dokonać samooceny sprawności fizycznej na   

  podstawie testów sprawności fizycznej. 

- Uczeń poczynił znaczne postępy w osobistym usprawnianiu. Wykazuje się  

  wynikami wyższymi od stawianych wymagań w dyscyplinach  

  realizowanych  na lekcji. 

- Uczeń opanował wszystkie umiejętności ruchowe określone jako wymagania       

  ponadpodstawowe oraz wykraczające poza te wymagania. (Uczeń posiada  

  umiejętności ruchowe z klasy programowo wyższej ). 

- Ćwiczenia wykonuje  z właściwą techniką , lekko, ekonomicznie, pewnie co  

  wykorzystuje w praktyce ( grze zespołowej) . 

- Uczeń w dużym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez   

  drużynę. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe  

  oraz wykraczające poza te wymagania (uczeń opanował wiadomości z klasy  

  programowo wyższej) . 

- Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, w różnych  

  formach  działalności związanych z wychowaniem  fizycznym (SKS, UKS). 

- Potrafi zagospodarować czas wolny na działalność sportową. 

 

 OCENA ŚRÓDROCZNA –BARDZO DOBRA: 

 



- Uczeń opuścił kilka lekcji wychowania fizycznego, ale są one   

  usprawiedliwione. 

- Systematycznie nosi strój sportowy (2 razy może go nie mieć). 

- Jego postawa społeczna , zaangażowanie i stosunek do zajęć edukacyjnych  

  wychowanie fizyczne  nie budzą  żadnych zastrzeżeń. 

- Zachowuje należytą dyscyplinę na lekcji, szanuje sprzęt. 

- Posiada nawyki higieniczno- zdrowotne. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę  

  bardzo dobrą. 

- Doskonali swoją sprawność fizyczną. 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  ponadpodstawowe. 

- Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i  

  dokładnie, wkładając duży wysiłek w osiągnięcie celu. 

- Prawidłowo realizuje założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych  

  zawartych w wymaganiach ponadpodstawowych. 

- Przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę. 

- Stosuje wyuczone umiejętności w grze zespołowej. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe  

  objęte przedmiotem wychowanie fizyczne. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada samodzielnie, prawidłowo i wyczerpująco. 

- Zna przepisy i mechanikę sędziowania oraz taktykę z dyscyplin sportowych  

  realizowanych na lekcjach .  

- Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły (lekcje,  

  zajęcia pozalekcyjne) 

- Potrafi czynnie spędzać czas wolny. 

- Pomaga nauczycielowi w organizowaniu i przeprowadzaniu lekcji. 

- Potrafi zorganizować przybory do ćwiczeń. 

 

 OCENA ŚRÓDROCZNA –DOBRA: 

 

- Uczeń opuścił do 10 lekcji wychowania fizycznego, ale są one  

  usprawiedliwione. 

- Systematycznie nosi strój sportowy (2 razy może go nie mieć).  

- Jego postawa społeczna , stosunek do  wychowania fizycznego  nie  budzi  

  większych zastrzeżeń (chętnie ćwiczy, stosuje zasady higieny).  

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę  

  dobrą . 

- Nie potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela do pracy nad osobistym  

  usprawnieniem. 



- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  ponadpodstawowe w stopniu dobrym z małymi błędami. 

- Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z  

  małymi błędami technicznymi. 

- W pewnym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe w  

  stopniu dobrym z małymi  lukami . 

- Na pytania nauczyciela odpowiada niezbyt wyczerpująco.  

- Uczeń korzysta z organizowanych imprez rekreacyjnych. 

- Potrafi zagospodarować swój czas, aby spędzić go czynnie. 

 

OCENA ŚRÓDROCZNA – DOSTATECZNA: 

 

- Opuszcza lekcje wychowania fizycznego i zdarza mu się je nie   

  usprawiedliwiać. 

- Zdarza mu się nie nosić stroju sportowego.  

- Przejawia pewne luki w zakresie wychowania społecznego: ma niechętny  

  stosunek do ćwiczeń, nie zachowuje dyscypliny, przeszkadza w lekcji, nie  

  szanuje sprzętu sportowego. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę   

  dostateczną. 

- Wykazuje pewne postępy w usprawnianiu motorycznym 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określane jako wymagania  

  podstawowe, czyli wystarczające . 

- Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi. 

- Uczestniczy w zabawach , grach, ćwiczeniach , ale mało się stara. 

- Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada z jego pomocą. Wypowiedzi ucznia są   

   niesamodzielne, pobieżne. 

 

OCENA ŚRÓDROCZNA – DOPUSZCZAJĄCA: 

 

- Często opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając ich. 

- Bardzo często nie przynosi stroju sportowego. 

- Ma niechętny stosunek do ćwiczeń , często nie stosuje poleceń nauczyciela, nie  

  zachowuje dyscypliny. 

- Uczeń w małym stopniu spełnił wymagania sprawnościowe  na ocenę   

  dostateczną. 

- Wykazuje nikłe postępy w osobistym usprawnianiu motorycznym. 

- Uczeń ledwie spełnia umiejętności ruchowe określone jako wymagania  



  podstawowe. 

- Ćwiczenia  wykonuje z dużymi błędami technicznymi i niechętnie.  

- Nabyte umiejętności nie przedkładają się na wyniki. 

- Poziom opanowania umiejętności technicznych ćwiczeń, gier i zabaw jest  

  niewystarczający. 

- Nie wykorzystuje nabytych umiejętności w praktyce. 

- Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe z bardzo  

  dużymi lukami. 

- Uczeń bardzo słabo interesuje się sportem i rekreacją . 

- Nie podejmuje żadnych działań na lekcji. 

- Unika pomocy nauczycielowi w organizowaniu lekcji  np. rozłożenie sprzętu,  

  sprzątnięcie go . 

OCENA ŚRÓDROCZNA – NIEDOSTATECZNA: 

 

- Notorycznie opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając  

  ich. 

- Ma lekceważący stosunek do zajęć : brak stroju (więcej niż 2 razy), nie słucha    

  poleceń nauczyciela, przeszkadza kolegom, swoim zachowaniem  stwarza  

  zagrożenie bezpieczeństwa ćwiczących. 

- Nie wykazuje postępów w usprawnianiu fizycznym. 

- Uczeń daleki jest od spełnienia umiejętności ruchowych określanych jako  

  wymagania podstawowe. 

- Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i to z rażącymi błędami.  

- Nie potrafi opanować podstawowych  umiejętności technicznych , ćwiczeń i  

  gier. 

- Wyniki osiągane z poszczególnych dyscyplin są poniżej przewidzianego  

  minimum 

- Uczeń nie opanował wiadomości określanych jako wymagania podstawowe. 

 

Ocena śródroczna 

 

LEKKOATLETYKA 

*Skok w dal sposobem naturalnym. 

Ocenie podlega technika wykonania poszczególnych elementów:  

 pozycja wyjściowa i końcowa ćwiczenia ,  

 ułożenie rąk i nóg w trakcie wykonywania ćwieczenia ,  

 płynność wykonania ćwiczenia. 

*Bieg ze startu niskiego na 100 m. 

*Seria przeskoków. 

Ocenie podlega technika wykonania poszczególnych elementów:  



 pozycja wyjściowa biegu ,  

 płynność szybkość wykonania biegu. 

*Biegi przedłużone (800m -Dziewczęta, 1000m -Chłopcy). 

Ocenie podlega technika wykonania poszczególnych elementów:  

 pozycja wyjściowa biegu ,  

 płynność szybkość wykonania biegu, dokończenie biegu. 

 

*Podnoszenie i przenoszenie  ergonomiczne ciężarów. 

Ocenie podlega technika wykonania poszczególnych elementów:  

 pozycja wyjściowa ,  

 płynność  wykonania podnoszeń i przeniesień. 

 

 

GIMNASTYKA  

Przerzut bokiem.  

Uczeń z postawy przodem do kierunku ruchu wykonuje krok w przód z 

jednoczesnym opadem tułowia oraz zamachem wyprostowaną nogą w tył. Ręce 

opiera bokiem do kierunku wykonywania ćwiczenia, przechodzi przez fazę stania 

na rękach, nogi są w pozycji rozkrocznej. Tułów musi być wyprostowany 

natomiast wzrok skierowany pomiędzy oparte na podłożu dłonie. W tej fazie 

następuje odepchnięcie kolejno ramion aż do lądowania w rozkroku z ramionami 

uniesionymi w górę na zewnątrz. Cały element należy wykonać dynamicznie, tak 

by przesunąć się jak najdalej w płaszczyźnie czołowej.  

Ocenie podlega technika wykonania poszczególnych elementów:  

 pozycja wyjściowa i końcowa ćwiczenia (ręcę wyprostowane, nogi 

wyprostowane w kolanach, stopy obciągnięte),  

 ułożenie rąk i nóg w trakcie wykonywania ćwieczenia (właściwa samokontrola),  

 płynność wykonania ćwiczenia,  

 wykonanie przerzutu bokiem w jednej linii.  

Oceniana jest technika wykonanego ćwiczenia.  

Podczas wykonywania przerzutu bokiem szczególna uwaga zwracana jest na: 

prawidłowe ułożenie rąk i nóg oraz płynność wykonania ćwiczenia.  


Układ gimnastyczny. Zwis na ugietych rękach.Podciaganie w zwisie.

Układ składa się z następujących elementów: skłon tułowia w przód z dotknięciem 

pięściami podłogi o nogach złączonych i wyprostowanych w kolanach, przerzut 

bokiem, przewrót w przód i w tył, stanie na rękach przy drabinkach z uniku 

podpartego. Wykonanie zwisu i podciagniec 

Ocenie podlegają następujące elementy:  



 wyprost nóg i głębokość wykonania skłonu,  

 technika wykonania przerzutu bokiem,zwisu i podciągania,  

 prawidłowe ułożenie rąk, nóg i głowy podczas wykonywania przewrotów,  
 

technika oraz stopień samodzielności wykonania stania na rękach.  

Ocenie podlega technika wykonania ćwiczenia.  

Uczeń może otrzymać ocenę celującą, jeżeli wykona wszystkie elementy 

techniczne bezbłędnie, a stanie na rękach będzie wykonane z pozycji stojącej.  

 

Poprawne przeprowadzenie rozgrzewki.  

Ocenie podlega sposób przeprowadzenia rozgrzewki:  

 przestrzeganie zasad przeprowadzenia rozgrzewki (rozgrzanie wszystkich partii 

mięśniowych, zakończenie rozrzewki rozciąganiem),  

 racjonalny dobór ćwiczeń (ćwiczenia adekwatne do możliwości uczniów),  

 własna inwencja,  

 wykorzystanie przestrzeni, przyborów, przyrządów.  

 

KOSZYKÓWKA  
 

Rzut do kosza z biegu po kozłowaniu z prawej i lewej strony - 6 prób  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

- ilość i kolejność kroków (w zależności od strony wykonania dwutaktu),  

- sposób rzutu do kosza (która ręka w zależności od strony wykonania dwutaktu),  

- celność rzutów.  

Tor, na który składa się: kozłowanie piłki slalomem zakończone rzutem z 

wyskoku po zatrzymaniu na dwa tempa, zbiórka piłki po swoim rzucie, 

kozłowanie piłki z obrotem z lewą i prawą stronę, zakończone rzutem z 

wyskoku po zatrzymaniu na jedno tempo.  

 

Ocenie podlegają:  

- wysokość kozłowania piłki,  

- odpowiednia pora zmiany ręki kozłującej podczas slalomu,  

- technika rzutu piłki do kosza.  

- znajomość przepisów gry w koszykówkę.  

 

SIATKÓWKA 
 

Kilkakrotne odbicie piłki naprzemian sposobem oburącz dolnym i 

górnym w parze z nauczycielem.  



Ocenie podlegają następujące elementy:  

- przyjęcie postawy siatkarskiej,  

- praca nóg,  

- praca ramion,  

- przyjęcie postawy siatkarskiej,  

- technika wykonania odbić.  

Zagrywka sposobem górnym z odległości 6 m. od siatki.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

- postawa,  

- przeniesienie ciężaru ciała,  

- technika wykonania zagrywki.  

 

PIŁKA NOŻNA  

Podanie piłki, przyjęcie, zwód pojedynczy bez piłki oraz prowadzenie 

piłki po „kopercie” zakończone strzałem na bramkę wewnętrznym podbiciem.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 ułożenie stopy podczas podania oraz przyjęcia piłki,  

 celność podania,  

 ułożenie stopy podczas prowadzenia piłki po kopercie oraz zmiana nogi 

prowadzącej (noga dalsza od chorągiewki),  

 ułożenie stopy podczas strzału na bramkę,  

 celność oraz precyzja strzału,  

 płynność i tempo wykonania ćwiczenia.  

 

PILKA RĘCZNA  

Podania i chwyty piłki oraz rzut na bramkę z wyskoku po zwodzie 

pojedynczym przodem bez piłki i podaniu od partnera oraz po kozłowaniu 

piłki.  

*Poruszanie się w obeonie. 

Ocenie podlegają następujące elementy:  
 technika i dokładność podań, poruszania się po boisku, 

 chwyt piłki przed klatką piersiową,  

 technika wykonania rzutu na bramkę z wyskoku (odbicie z odpowiedniej nogi),  

 technika kozłowania piłki.  

 

UNIHOKEJ  
 

Prowadzenie piłki slalomem, podanie i przyjęcie piłki po odbiciu od 



bandy, strzał do bramki  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 swoboda poruszania się z piłką,  

 technika podania i przyjęcia piłki,  

 technika strzału,  

 płynność i tempo wykonania ćwiczenia.  

 

Strzały „ciągnięte” do bramki w ruchu  

Ocenie podlegają następujące elementy:  
 technika strzału,  

 umiejętność ustawienia się do strzału,  

* płynność i tempo wykonania ćwiczenia  

 

TANIEC 

Pokaz wybranego przez siebie układu kroków aerobiku do wybranej 

muzyki. Układ musi być powtórzony dwa razy. 

 

W choreografii muszą wystąpić następujące kroki: 

 V-Step, 

 step touch, 

 4 Kolana, 

 grape vine 

 podwójny step touch 

 heel back 

 

Ocenie podlega: 

 trudność wykonywanych elementów, 

 estetyka i płynność (gracja ruchu), 

 dobór muzyki i ćwiczeń, 

 choreografia, 

 ogólne wrażenie artystyczne, 

 estetyka i dobór stroju. 

 

AKTYWNY WYPOCZYNEK –  

PROWADZENIE ROZGRZEWKI –1 raz w okresie 

 

Ocenie podlega: 



 ilość i różnorodność ćwiczeń, 

 nazewnictwo i jakość pokazu, 

 dobór  i stopień trudności ćwiczeń, 

 wykorzystanie przyborów i przyrządów, 

 wykorzystanie powierzchni i przestrzeni sali/boiska, 
 

PRZEPISY I ZASADY GIER REKREACYJNYCH –1 x w okresie 
/RINGO, KWADRANT, KOMETKA, TENIS STOŁOWY, UNIHOKEJ/ 

Ocena za wiedzę weryfikowana odpowiedzią ustną lub pisemnym testem 

Ocenie podlegają: 
 podstawowe zasady gry, 

 zasady zdobywania punktów, 

 rodzaje przewinień, błędów, 

 podział meczu / set, tercja, połowa / 

 charakterystyka używanego sprzętu do gry. 

 

 

OCENA ROCZNA 
OCENA ROCZNA – CELUJĄCA: 

 

- Uczeń nie opuścił ani jednej lekcji wychowania fizycznego. 

- Zawsze nosi strój sportowy ( nie wykorzystał limitu 4 nieprzygotowań do   

  lekcji). 

- Stosuje zasadę „czystej gry”, jego postawa wobec nauczyciela i kolegów  

  stanowi wzór do naśladowania. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną znacznie przekraczającą stawiane  

  wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

- Uczeń potrafi samodzielnie dokonać samooceny sprawności fizycznej na   

  podstawie testów sprawności fizycznej. 

- Uczeń poczynił znaczne postępy w osobistym usprawnianiu. Wykazuje się  

  wynikami wyższymi od stawianych     wymagań w dyscyplinach  

  realizowanych  na lekcji. 

- Uczeń opanował wszystkie umiejętności ruchowe określone jako wymagania       

  ponadpodstawowe oraz wykraczające poza te wymagania. (Uczeń posiada  

  umiejętności ruchowe z klasy programowo wyższej ). 

- Ćwiczenia wykonuje  z właściwą techniką , lekko, ekonomicznie, pewnie co  

  wykorzystuje w praktyce ( grze zespołowej) . 

- Uczeń w dużym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez   



  drużynę. 

- Potrafi samodzielnie sędziować rozgrywki klasowe. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe  

  oraz wykraczające poza te wymagania (uczeń opanował wiadomości z klasy  

  programowo wyższej) . 

- Uczeń  bezbłędnie określa przepisy i mechanikę sędziowania oraz taktykę z  

  poszczególnych dyscyplin sportowych uprawianych w szkole podstawowej. 

- Posiada duże wiadomości z zakresu wychowania fizycznego, sportu, zdrowia (  

  wiadomości sportowe lokalne, krajowe i światowe ). 

- Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, w różnych  

  formach  działalności związanych z wychowaniem  fizycznym (SKS, UKS).  

- Zajmuje punktowane miejsca w zawodach sportowych powiatowych i  

  gminnych. 

- Potrafi zagospodarować czas wolny na działalność sportową. 

- Organizuje  gry i zabawy dla siebie i  kolegów. 

 

 OCENA ROCZNA –BARDZO  DOBRA: 

 

- Uczeń opuścił kilka lekcji wychowania fizycznego, ale są one   

  usprawiedliwione. 

- Systematycznie nosi strój sportowy (4 razy może go nie mieć). 

- Jego postawa społeczna , zaangażowanie i stosunek do zajęć edukacyjnych  

  wychowanie fizyczne  nie budzą  żadnych zastrzeżeń. 

- Zachowuje należytą dyscyplinę na lekcji, szanuje sprzęt. 

- Posiada nawyki higieniczno- zdrowotne. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę  

  bardzo dobrą. 

- Uczeń wykorzystuje test sprawności fizycznej do określenia swojej samooceny  

  sprawności fizycznej. 

- Doskonali swoją sprawność fizyczną. 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  ponadpodstawowe. 

- Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i  

  dokładnie, wkładając duży wysiłek w osiągnięcie celu. 

- Prawidłowo realizuje założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych  

  zawartych w wymaganiach ponadpodstawowych. 

- Próbuje sędziować rozgrywki klasowe. 

- Przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę. 

- Stosuje wyuczone umiejętności w grze zespołowej. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe  



  objęte przedmiotem wychowanie fizyczne. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada samodzielnie, prawidłowo i wyczerpująco.  

- Zna przepisy i mechanikę sędziowania oraz taktykę z dyscyplin sportowych  

  realizowanych na lekcjach .  

- Określa wszystkie zasady treningu sportowego. 

- Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły (lekcje,  

  zajęcia pozalekcyjne) 

- Bierze udział w zawodach gminnych oraz uczestniczy w zawodach sportowych  

  szkolnych zajmując i nich punktowane miejsca.  

- Potrafi czynnie spędzać czas wolny. 

- Pomaga nauczycielowi w organizowaniu i przeprowadzaniu lekcji. 

- Chętnie przygotowuje rozgrzewkę, grę, zabawę wykazując swoją  

  pomysłowość. 

- Potrafi zorganizować przybory do ćwiczeń. 

 

 OCENA ROCZNA –DOBRA: 

 

- Uczeń opuścił do 10 lekcji wychowania fizycznego, ale są one  

  usprawiedliwione. 

- Systematycznie nosi strój sportowy (4 razy może go nie mieć).  

- Jego postawa społeczna , stosunek do  wychowania fizycznego  nie  budzi  

  większych zastrzeżeń (chętnie ćwiczy, stosuje zasady higieny). 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę  

  dobrą . 

- Uczeń wykorzystuje 4 próby z testu sprawności fizycznej do samooceny  

  sprawności fizycznej. 

- Nie potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela do pracy nad osobistym  

  usprawnieniem. 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  ponadpodstawowe w stopniu dobrym z małymi błędami. 

- Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z  

  małymi błędami technicznymi. 

- W pewnym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe w  

  stopniu dobrym z małymi  lukami . 

- Zna podstawowe przepisy i zasady taktyki z dyscyplin sportowych  

  realizowanych na lekcjach z małymi lukami. Posiada pewne wiadomości z   

  zakresu sędziowania. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada niezbyt wyczerpująco.  

- Zna 2 zasady treningu sportowego oraz właściwego stosowania wysiłku  



  fizycznego: regulacja oddechu, odpoczynek po wysiłku, krzywa wzrostu  

  wysiłku. 

- Uczeń korzysta z organizowanych imprez rekreacyjnych. 

- Potrafi zagospodarować swój czas, aby spędzić go czynnie. 

- Angażuje się w organizowanie różnych form rywalizacji, pomaga  

  nauczycielowi w organizowaniu zajęć (pomoce do lekcji, rozkładanie i   

  sprzątanie sprzętu ). 

 

OCENA ROCZNA – DOSTATECZNA: 

 

- Opuszcza lekcje wychowania fizycznego i zdarza mu się je nie   

  usprawiedliwiać. 

- Zdarza mu się nie nosić stroju sportowego.  

- Przejawia pewne luki w zakresie wychowania społecznego: ma niechętny  

  stosunek do ćwiczeń, nie zachowuje dyscypliny, przeszkadza w lekcji, nie  

  szanuje sprzętu sportowego. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę   

  dostateczną. 

- Potrafi wykorzystać 2 próby z testu sprawności fizycznej do określenia własnej  

  sprawności fizycznej. 

- Wykazuje pewne postępy w usprawnianiu motorycznym 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określane jako wymagania  

  podstawowe, czyli wystarczające . 

- Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi. 

- Uczestniczy w zabawach , grach, ćwiczeniach , ale mało się stara. 

- Ma problemy z wykorzystaniem nabytych umiejętności w grze. 

- Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe. 

- W jego wiadomościach z zakresu przepisów dyscyplin sportowych  

  uprawianych na lekcjach są duże luki. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada z jego pomocą. Wypowiedzi ucznia są   

   niesamodzielne, pobieżne. 

- Uczeń bardzo rzadko bierze udział w życiu sportowym szkoły. 

- Nie wykazuje aktywności na lekcjach, tylko biernie w niej uczestniczy.  

- Swój wolny czas spędza jako kibic. 
 

OCENA ROCZNA – DOPUSZCZAJĄCA: 

 

- Często opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając ich. 

- Bardzo często nie przynosi stroju sportowego. 

- Ma niechętny stosunek do ćwiczeń , często nie stosuje poleceń nauczyciela, nie  



  zachowuje dyscypliny. 

- Uczeń w małym stopniu spełnił wymagania sprawnościowe  na ocenę   

  dostateczną. 

- Nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną sprawności  

  fizycznej. 

- Wykazuje nikłe postępy w osobistym usprawnianiu motorycznym. 

- Nie dba o swoje postępy w rozwoju sprawności fizycznej. 

- Uczeń ledwie spełnia umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  podstawowe. 

- Ćwiczenia  wykonuje z dużymi błędami technicznymi i niechętnie.  

- Nabyte umiejętności nie przedkładają się  na wyniki. 

- Poziom opanowania umiejętności technicznych ćwiczeń , gier i zabaw jest  

  niewystarczający. 

- Nie wykorzystuje nabytych umiejętności w praktyce. 

- Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe z bardzo  

  dużymi lukami. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada z jego dużą pomocą lub w ogóle.  

- Nie zna sposobów sędziowania, zasad taktyki . Przepisy gier, zabaw    

  ruchowych  zna bardzo pobieżnie, z dużą pomocą nauczyciela. 

- Uczeń bardzo słabo interesuje się sportem i rekreacją . 

- Nie podejmuje żadnych działań na lekcji. 

- Unika czynnego sposobu spędzania czasu wolnego – ma  niechętny stosunek  

  do ćwiczeń. 

- Unika pomocy nauczycielowi w organizowaniu lekcji  np. rozłożenie sprzętu,  

  sprzątnięcie go . 

 

 

OCENA ROCZNA – NIEDOSTATECZNA: 

 

- Notorycznie opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając  

  ich. 

- Ma lekceważący stosunek do zajęć : brak stroju (więcej niż 2 razy), nie słucha    

  poleceń nauczyciela, przeszkadza kolegom, swoim zachowaniem  stwarza  

  zagrożenie bezpieczeństwa ćwiczących. 

- Uczeń nie spełnia wymagań sprawnościowych stawianych przez szkołę. 

- Nie potrafi dokonać samooceny i samokontroli sprawności fizycznej (nie  

  posługuje się żadnym testem sprawności fizycznej  

- Nie wykazuje postępów w usprawnianiu fizycznym. 

- Uczeń daleki jest od spełnienia umiejętności ruchowych określanych jako  

  wymagania podstawowe. 



- Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i to z rażącymi błędami. 

- Nie wykazuje postępów w umiejętnościach ruchowych. 

- Nie potrafi opanować podstawowych  umiejętności technicznych , ćwiczeń i  

  gier. 

- Wyniki osiągane z poszczególnych dyscyplin są poniżej przewidzianego  

  minimum 

- Uczeń nie opanował wiadomości określanych jako wymagania podstawowe. 

- Cechuje go niewiedza w zakresie wychowania fizycznego. 

- Nie zna podstawowych przepisów gier i zabaw ruchowych oraz dyscyplin  

  sportowych uprawianych na lekcjach. 

- Uczeń nie interesuje się w ogóle sportem i rekreacją. 

- Unika czynnego sposobu spędzania czasu wolnego. 

- Nie uczestniczy w imprezach organizowanych przez szkołę. 

- Odmawia nauczycielowi pomocy w organizowaniu lekcji np. rozłożenie  

  sprzętu. 

 

Ocena roczna 

Zakres wymgań z I półrocza oraz: 

 

GIMNASTYKA 

* Przewrót w przód z marszu do przsiadu podpartego i do tyłu z przysiadu 

podpartego do rozkroku. 

*Przerzut bokiem. 

*Skok rozkroczny przez kozła po odbiciu z odskoczni.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 odbicie obunóż od odskoczni,  

 wyprost nóg podczas skoku, przewrotów 

 lądowanie na dwie nogi z zatrzymaniem lub w przysiadzie, w rozkroku . 
  

*Poprawne przeprowadzenie rozgrzewki. Demonstrowanie ćwiczeń 

kształtujacych zdolności kondycyjne, koordynacyjnei i gibkość oraz 

prawidłową postawę ciała.Wykonanie "piramidy" z 

współćwiczącymi(dwójkowa, trójkowa) 

Ocenie podlega sposób przeprowadzenia rozgrzewki:  

 przestrzeganie zasad przeprowadzenia rozgrzewki (rozgrzanie wszystkich partii 

mięśniowych, zakończenie rozrzewki rozciąganiem),  

 racjonalny dobór ćwiczeń (ćwiczenia adekwatne do możliwości uczniów),  

 własna inwencja,  

 wykorzystanie przestrzeni, przyborów, przyrządów.  



 

*Stanie na rękach przy drabince. 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 odbicie jednonóż od podłoza,  

 wyprost nóg podczas odbicia,  

 oparcie wyprostowanych nóg o drabinki. 

 

 

  

KOSZYKÓWKA  

 

Tor, na który składa się: podanie i chwyt piłki sprzed klatki piersiowej, 

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

od współćwiczącego. Podanie oburącz sprzed latki piersiowej ze zmiana 

miejsca i kierunku poruszania.Wykonanie zwodów przodem. 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 technika i dokładność podań,  

 chwyti rzut piłki przed klatką piersiową,  

 technika wykonania zwodu pojedynczego,  

 technika wykonania dwutaktu.  

 

Podania w parach sprzed klatki piersiowej w parach, zakończone rzutem 

do kosza z biegu po podaniu od partnera. Stosowanie zasad taktycznych w 

grze (w obronie i w ataku). 

Ocenie podlegają:  

- technika i dokładność podania i chwytu piłki,  

- technika wykonania rzutu do kosza z biegu.  

Gra 1x1.  

- umiejętność wykorzystania poszczególnych elementów technicznych,  

- poruszanie się w obronie.  

 

SIATKÓWKA  

 

Samodzielne odbicia na przemian sposobem oburącz dolnym i górnym. 

Rozgrywanie piłki na "trzy".Zbicie piłki przez "plasowanie." 

Ocenie podlegają następujące elementy:  
 przyjęcie postawy siatkarskiej (niskiej i wysokiej),  

 praca nóg, ułożenie koszyczka siatkarskiego (przy sposobie górnym),  

 wyprost kończyn górnych w stawach łokciowych (przy sposobie dolnym).  



 

Zagrywka sposobem dolnym z 5-6 m od siatki. 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 postawę,  

 przeniesienie ciężaru cała,  

 prawidłowo wykonany zamach ramienia.  

 

Znajomość przepisów gry w siatkówkę.  

Ocenie podlegają następujące wiadomości:  

- znajomość zasad gry w siatkówkę.  

 

Zagrywka sposobem dolnym z odległości 9 m. od siatki.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

- postawa,  

- przeniesienie ciężaru ciała,  

- technika wykonania zagrywki.  

 

Przyjęcie piłki sposobem dolnym po zagraniu piłki przez nauczyciela.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

- przyjęcie postawy siatkarskiej niskiej,  

- technika przyjęcia piłki,  

- dokładność przyjęcia piłki.  

 

TENIS STOŁOWY  

Odbicia piłki sposobem forehand i backhand z współćwiczącym.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 technika odbicia forehand’em,  

 technika odbicia backhand’em,  

 dokładność odbić.  

 

UNIHOKEJ 

 

Prowadzenie piłki slalomem łamanym, zwód oraz strzał ciągnięty górny  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 technika prowadzenia piłki,  

 operowanie kijem podczas zwodu i strzału ciągniętego,  

 swoboda wykonania ćwiczenia,  

 płynność i tempo wykonania ćwiczenia.  

 



Prowadzenie piłki po kopercie, obrót z piłką oraz strzał ciągnięty  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 technika prowadzenia piłki,  

 operowanie kijem podczas obrotu i strzału ciągniętego,  

 swoboda wykonania ćwiczenia,  

 płynność i tempo wykonania ćwiczenia.  

 

TANIEC 
 

*Grupowy układ taneczno –gimnastyczny według inwencji uczniów (aerobik 

grupowy). 

*Polka lub walc wiedeński. 

Układ musi mieć charakter kombinacji pozycji wysokich i niskich ( w proporcji 

50-50) powtórzonej dwa razy w takt muzyki w  odpowiednio opracowanej 

choreografii. Pozycje wysokie tzw. „GÓRA” powinny zawierać proste kroki 

taneczne w różnych kierunkach połączone z ćwiczeniami ramion, nóg, tułowia, 

podskoki. 

Pozycje niskie tzw. „DÓŁ” to ćwiczenia na podłodze, np. ćwiczenia mięśni 

brzucha, ud, pośladków, rozciągające. 

Można wykonać jeden element akrobatyczny spośród: przewrót w przód, przewrót 

w tył, przerzut bokiem, mostek, szpagat, stanie na rękach, (kombinacja uważana 

będzie za jeden element). Ćwiczenie uważa się za zaliczone gdy jest wykonane 

przez uczniów w tym samym czasie (momencie układu). Piramidy  

mogą wystąpić jedynie jako element kończący układ. W układzie nie mogą 

wystąpić elementy wykonywane z przyborem lub przyrządem. 

Ocenie podlega: 

 dobór muzyki, 

 dobór ćwiczeń w pozycjach wysokich, 

 dobór ćwiczeń w pozycjach niskich, 

 choreografia w tym: płynne przejścia miedzy ćwiczeniami, 

 płynne przejścia pomiędzy kombinacjami pozycji wysokich i niskich, 

 wykorzystanie przestrzeni, 

 element akrobatyczny, 

 zakończenie układu, 

 ogólne wrażenie artystyczne, 

 estetyka i dobór stroju oraz zgodność z regulaminem. 

 

AKTYWNY WYPOCZYNEK –  



PROWADZENIE ROZGRZEWKI –1 raz w okresie 

Ocenie podlega: 
 ilość i różnorodność ćwiczeń, 

 nazewnictwo i jakość pokazu, 

 dobór  i stopień trudności ćwiczeń, 

 wykorzystanie przyborów i przyrządów, 

 wykorzystanie powierzchni i przestrzeni sali/boiska, 
 

PRZEPISY I ZASADY GIER REKREACYJNYCH –1 x w okresie 
/RINGO, KWADRANT, KOMETKA, TENIS STOŁOWY, UNIHOKEJ/ 

 

Ocena za wiedzę weryfikowana odpowiedzią ustną lub pisemnym testem 

Ocenie podlegają: 
 podstawowe zasady gry, 

 zasady zdobywania punktów, 

 rodzaje przewinień, błędów, 

 podział meczu / set, tercja, połowa / 

 charakterystyka używanego sprzętu do gry. 

 

WIADOMOŚCI 

*znajomość zasad gier zespołowych, Test Coopera, Test Zuchory, idee olimpijskie 

i paraolimpijskie; 

*obliczanie BMI i interpretacja wyników za pomocą siatki centylowej, 

*wskazanie pozytywnych i negatywnych mierników zdrowia, aplikacji 

ułatwiających sparwność fizyczną, 

*wymienienie przyczyn wypadków na zajęciach, sposobów walki ze stresem, 

skutki negatywne uzależnień i nieodpowiedniej diety, zasady higieny osobistej, 

współczesnych form aktywności. 

* 

 

mgr Danuta Kulińska 

 

 

  
 



WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

ŚRÓDROCZNE I ROCZNE.  
Klasa VIII 

 

Wymagania edukacyjne dla klasy VIII zgodne są z nową podstawą 

programową i statutem szkoły, opracowane są na podstawie autorskiego 

programu nauczania z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły 

podstawowej - I i II etapu edukacyjnego autorstwa Krzysztofa Warchoła. 

 

Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z:  

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w 

sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.  

Statutem Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Jackowie 

Programem nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły 

podstawowej” dla I i II etapu edukacyjnego autorstwa Krzysztofa Warchoła  

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga 

poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Nauczyciel uzasadnia ocenę i udziela 

wskazówek ustnie przy wpisywaniu do dziennika oceny z poszczególnych form 

sprawdzania umiejętności i wiedzy.  

 

Ocenianie ma na celu:  

Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach 

w tym zakresie,  

Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju,  

Motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku, samodoskonalenia się,  

Dostarczanie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o 

postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie 

organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

Ocena ma charakter wspierający, a nie represyjny. 

 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę wysiłek 

wkładany przez uczniów w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki przedmiotu, systematyczność udziału w zajęciach, zaangażowanie 

(pracę na lekcji) oraz aktywność dodatkową.  



W celu diagnozy poziomu sprawności fizycznej oraz wydolności organizmu 

uczniów nauczyciel wychowania fizycznego przeprowadza dwa razy w ciągu roku 

szkolnego (wrzesień, maj) testy sprawności. Są one przeznaczone do kontroli 

postępu i rozwoju psychofizycznego ucznia i nie podlegają ocenie.  

Wybrane próby sprawności z następujących testów: Test sprawności: Krzyszofa 

Zuchory, MTSF, Test Coopera lub inne. Wybór uzależniony jest od nauczyciela 

oraz wieku uczniów.  

Głównym zadaniem oceny jest umożliwienie samorealizacji i samooceny własnych 

postępów, poznanie własnej sprawności, a także wyzwalanie motywacji do 

samodoskonalenia się. Aby była ona zrozumiała i akceptowalna przez ucznia musi 

być oparta na czytelnych kryteriach przedstawionych w formie poziomów 

wymagań.  

 

Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej z wychowania 

fizycznego nauczyciel bierze pod uwagę:  
 

1. Postawa wobec przedmiotu:  

 praca na lekcji (zaangażowanie),  

 systematyczność udziału ucznia na lekcji,  

 inwencja twórcza,  

 

Jeżeli uczeń wykazuje brak zaangażowania na lekcji (lekceważący stosunek do 

ćwiczeń, niewykonywanie ćwiczeń, wykonywanie ćwiczeń niedbale oraz brak 

zainteresowania lekcją), nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku jako „nu” 

(brak zaangażowania).  

0 „nu“ – 6  

1 – 2 „nu“ – 5  

3 – 4 „nu“ – 4  

5 – 6 „nu“ – 3  

7 – 8 „nu“ – 2  

9 i więcej „nu“ – 1  

Ocena za postawę wystawiana będzie dwa razy w pólroczu.  

 

2. Umiejętności i wiadomości – ocena poprawności wykonania określonych 

elementów technicznych gier indywidualnych i zespołowych, ćwiczeń 

gimnastycznych, lekkoatletyki, tańców oraz wiedzy ujętej w programie.  



 

UWAGI:  

W sytuacji, gdy uczeń jest nieobecny w czasie sprawdzianu umiejętności lub 

otrzymał ocenę niedostateczną wówczas postępowanie określa Statut .  

 

Ocenę niedostateczną z poszczególnych zaliczeń, otrzymuje uczeń, który nie 

podejmuje próby wykonania ćwiczenia, a wcześniej nie przedstawił zaświadczenia 

lekarskiego.  
 

3. Aktywność dodatkowa:  

 uczestnictwo w zajęciach i zawodach sportowych; kryterium to ma na celu 

wspieranie i rozwijanie talentów wybitnych uczniów i daje możliwość 

nauczycielowi nagradzania ich wysoką oceną za godne reprezentowanie  
 

swojej szkoły w zawodach sportowych oraz za systematyczną pracę w klubach i 

organizacjach sportowych.  

 

 aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej - zaangażowanie ucznia w: sportowe zajęcia pozalekcyjne, 

turnieje szkolne, sportową część festynu rodzinnego, Dnia Ziemi, Dnia Otwartego 

Szkoły itp. lub pomoc przy organizacji tychże imprez sportowych, powoduje, że 

nauczyciel może nagrodzić takiego ucznia oceną.  
 

Uczeń na lekcji wychowania fizycznego zobowiązany jest do posiadania 

odpowiedniego stroju sportowego: biała koszulka, ciemne spodenki, odpowiednie 

obuwie sportowe (długie włosy - związane).  

 Uczeń niećwiczący ma obowiązek na początku lekcji przedstawić nauczycielowi 

swoje zwolnienie z ćwiczeń (zobowiązany jest on do posiadania obuwia 

zmiennego).  

 Uczeń może być nieprzygotowany 2 razy do lekcji wychowania fizycznego 

(brak stroju sportowego ) w każdym okresie.  

Nauczyciel odnotowuje ten fakt w postaci "np" w dzienniku zajęć. Każdy kolejny 

brak stroju ma wpływ na ocenę z zachowania - uczeń otrzymuje uwagę.  

 W przypadku niedyspozycji u dziewcząt, uczennica ma obowiązek 

uczestniczenia w zajęciach . Jest wtedy zwolniona z ćwiczeń wymagających 

dużego wysiłku .  

 Uczeń zobowiązany jest do systematycznego usprawiedliwiania nieobecności u 

nauczyciela wychowania fizycznego .  



 W przypadku nie ćwiczenia na lekcji wychowania fizycznego uczeń 

zobowiązany jest na początku zajęć przedstawić nauczycielowi zwolnienie z 

ćwiczeń (zobowiązany jest on do posiadania obuwia zmiennego). Na zwolnieniu 

musi być umieszczony powód niewykonania ćwiczenia.  

 

OCENA ŚRÓDROCZNA 
 

 

 

OCENA ŚRÓDROCZNA – CELUJĄCA: 

 

- Uczeń nie opuścił ani jednej lekcji wychowania fizycznego. 

- Zawsze nosi strój sportowy ( nie wykorzystał limitu 2 nieprzygotowań do   

  lekcji). 

- Stosuje zasadę „czystej gry”, jego postawa wobec nauczyciela i kolegów  

  stanowi wzór do naśladowania. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną znacznie przekraczającą stawiane  

  wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

- Uczeń potrafi samodzielnie dokonać samooceny sprawności fizycznej na   

  podstawie testów sprawności fizycznej. 

- Uczeń poczynił znaczne postępy w osobistym usprawnianiu. Wykazuje się  

  wynikami wyższymi od stawianych wymagań w dyscyplinach  

  realizowanych  na lekcji. 

- Uczeń opanował wszystkie umiejętności ruchowe określone jako wymagania       

  ponadpodstawowe oraz wykraczające poza te wymagania. (Uczeń posiada  

  umiejętności ruchowe z klasy programowo wyższej ). 

- Ćwiczenia wykonuje  z właściwą techniką , lekko, ekonomicznie, pewnie co  

  wykorzystuje w praktyce ( grze zespołowej) . 

- Uczeń w dużym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez   

  drużynę. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe  

  oraz wykraczające poza te wymagania (uczeń opanował wiadomości z klasy  

  programowo wyższej) . 

- Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, w różnych  

  formach  działalności związanych z wychowaniem  fizycznym (SKS, UKS). 

- Potrafi zagospodarować czas wolny na działalność sportową. 

 

 OCENA ŚRÓDROCZNA –BARDZO DOBRA: 

 



- Uczeń opuścił kilka lekcji wychowania fizycznego, ale są one   

  usprawiedliwione. 

- Systematycznie nosi strój sportowy (2 razy może go nie mieć). 

- Jego postawa społeczna , zaangażowanie i stosunek do zajęć edukacyjnych  

  wychowanie fizyczne  nie budzą  żadnych zastrzeżeń. 

- Zachowuje należytą dyscyplinę na lekcji, szanuje sprzęt. 

- Posiada nawyki higieniczno- zdrowotne. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę  

  bardzo dobrą. 

- Doskonali swoją sprawność fizyczną. 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  ponadpodstawowe. 

- Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i  

  dokładnie, wkładając duży wysiłek w osiągnięcie celu. 

- Prawidłowo realizuje założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych  

  zawartych w wymaganiach ponadpodstawowych. 

- Przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę. 

- Stosuje wyuczone umiejętności w grze zespołowej. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe  

  objęte przedmiotem wychowanie fizyczne. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada samodzielnie, prawidłowo i wyczerpująco. 

- Zna przepisy i mechanikę sędziowania oraz taktykę z dyscyplin sportowych  

  realizowanych na lekcjach .  

- Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły (lekcje,  

  zajęcia pozalekcyjne) 

- Potrafi czynnie spędzać czas wolny. 

- Pomaga nauczycielowi w organizowaniu i przeprowadzaniu lekcji. 

- Potrafi zorganizować przybory do ćwiczeń. 

 

 OCENA ŚRÓDROCZNA –DOBRA: 

 

- Uczeń opuścił do 10 lekcji wychowania fizycznego, ale są one  

  usprawiedliwione. 

- Systematycznie nosi strój sportowy (2 razy może go nie mieć).  

- Jego postawa społeczna , stosunek do  wychowania fizycznego  nie  budzi  

  większych zastrzeżeń (chętnie ćwiczy, stosuje zasady higieny).  

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę  

  dobrą . 

- Nie potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela do pracy nad osobistym  

  usprawnieniem. 



- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  ponadpodstawowe w stopniu dobrym z małymi błędami. 

- Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z  

  małymi błędami technicznymi. 

- W pewnym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe w  

  stopniu dobrym z małymi  lukami . 

- Na pytania nauczyciela odpowiada niezbyt wyczerpująco.  

- Uczeń korzysta z organizowanych imprez rekreacyjnych. 

- Potrafi zagospodarować swój czas, aby spędzić go czynnie. 

 

OCENA ŚRÓDROCZNA – DOSTATECZNA: 

 

- Opuszcza lekcje wychowania fizycznego i zdarza mu się je nie   

  usprawiedliwiać. 

- Zdarza mu się nie nosić stroju sportowego.  

- Przejawia pewne luki w zakresie wychowania społecznego: ma niechętny  

  stosunek do ćwiczeń, nie zachowuje dyscypliny, przeszkadza w lekcji, nie  

  szanuje sprzętu sportowego. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę   

  dostateczną. 

- Wykazuje pewne postępy w usprawnianiu motorycznym 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określane jako wymagania  

  podstawowe, czyli wystarczające . 

- Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi. 

- Uczestniczy w zabawach , grach, ćwiczeniach , ale mało się stara. 

- Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada z jego pomocą. Wypowiedzi ucznia są   

   niesamodzielne, pobieżne. 

 

OCENA ŚRÓDROCZNA – DOPUSZCZAJĄCA: 

 

- Często opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając ich. 

- Bardzo często nie przynosi stroju sportowego. 

- Ma niechętny stosunek do ćwiczeń , często nie stosuje poleceń nauczyciela, nie  

  zachowuje dyscypliny. 

- Uczeń w małym stopniu spełnił wymagania sprawnościowe  na ocenę   

  dostateczną. 

- Wykazuje nikłe postępy w osobistym usprawnianiu motorycznym. 

- Uczeń ledwie spełnia umiejętności ruchowe określone jako wymagania  



  podstawowe. 

- Ćwiczenia  wykonuje z dużymi błędami technicznymi i niechętnie.  

- Nabyte umiejętności nie przedkładają się na wyniki. 

- Poziom opanowania umiejętności technicznych ćwiczeń, gier i zabaw jest  

  niewystarczający. 

- Nie wykorzystuje nabytych umiejętności w praktyce. 

- Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe z bardzo  

  dużymi lukami. 

- Uczeń bardzo słabo interesuje się sportem i rekreacją . 

- Nie podejmuje żadnych działań na lekcji. 

- Unika pomocy nauczycielowi w organizowaniu lekcji  np. rozłożenie sprzętu,  

  sprzątnięcie go . 

OCENA ŚRÓDROCZNA – NIEDOSTATECZNA: 

 

- Notorycznie opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając  

  ich. 

- Ma lekceważący stosunek do zajęć : brak stroju (więcej niż 2 razy), nie słucha    

  poleceń nauczyciela, przeszkadza kolegom, swoim zachowaniem  stwarza  

  zagrożenie bezpieczeństwa ćwiczących. 

- Nie wykazuje postępów w usprawnianiu fizycznym. 

- Uczeń daleki jest od spełnienia umiejętności ruchowych określanych jako  

  wymagania podstawowe. 

- Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i to z rażącymi błędami.  

- Nie potrafi opanować podstawowych  umiejętności technicznych , ćwiczeń i  

  gier. 

- Wyniki osiągane z poszczególnych dyscyplin są poniżej przewidzianego  

  minimum 

- Uczeń nie opanował wiadomości określanych jako wymagania podstawowe. 

 

Ocena śródroczna 

 

LEKKOATLETYKA 

*Skok w dal sposobem naturalnym. 

Ocenie podlega technika wykonania poszczególnych elementów:  

 pozycja wyjściowa i końcowa ćwiczenia ,  

 ułożenie rąk i nóg w trakcie wykonywania ćwieczenia ,  

 płynność wykonania ćwiczenia. 

*Bieg ze startu wysokiego na 50 m. 

*Bieg wahadowy 4X10m z obciązeniem. 

*Seria przeskoków. 



Ocenie podlega technika wykonania poszczególnych elementów:  

 pozycja wyjściowa biegu ,  

 płynność szybkość wykonania biegu. 

*Biegi przedłużone (800m -Dziewczęta, 1000m -Chłopcy). 

Ocenie podlega technika wykonania poszczególnych elementów:  

 pozycja wyjściowa biegu ,  

 płynność szybkość wykonania biegu, dokończenie biegu. 

 

*Podnoszenie i przenoszenie  ergonomiczne ciężarów. 

Ocenie podlega technika wykonania poszczególnych elementów:  

 pozycja wyjściowa ,  

 płynność  wykonania podnoszeń i przeniesień. 

 

 

GIMNASTYKA  

Przerzut bokiem.  

Uczeń z postawy przodem do kierunku ruchu wykonuje krok w przód z 

jednoczesnym opadem tułowia oraz zamachem wyprostowaną nogą w tył. Ręce 

opiera bokiem do kierunku wykonywania ćwiczenia, przechodzi przez fazę stania 

na rękach, nogi są w pozycji rozkrocznej. Tułów musi być wyprostowany 

natomiast wzrok skierowany pomiędzy oparte na podłożu dłonie. W tej fazie 

następuje odepchnięcie kolejno ramion aż do lądowania w rozkroku z ramionami 

uniesionymi w górę na zewnątrz. Cały element należy wykonać dynamicznie, tak 

by przesunąć się jak najdalej w płaszczyźnie czołowej.  

Ocenie podlega technika wykonania poszczególnych elementów:  

 pozycja wyjściowa i końcowa ćwiczenia (ręcę wyprostowane, nogi 

wyprostowane w kolanach, stopy obciągnięte),  

 ułożenie rąk i nóg w trakcie wykonywania ćwieczenia (właściwa samokontrola),  

 płynność wykonania ćwiczenia,  

 wykonanie przerzutu bokiem w jednej linii.  

Oceniana jest technika wykonanego ćwiczenia.  

Podczas wykonywania przerzutu bokiem szczególna uwaga zwracana jest na: 

prawidłowe ułożenie rąk i nóg oraz płynność wykonania ćwiczenia.  


Układ gimnastyczny. Zwis na ugietych rękach.Podciaganie w zwisie.

Układ składa się z następujących elementów: skłon tułowia w przód z dotknięciem 

pięściami podłogi o nogach złączonych i wyprostowanych w kolanach, przerzut 

bokiem, przewrót w przód i w tył, stanie na rękach przy drabinkach z uniku 

podpartego. Wykonanie zwisu i podciagniec 



Ocenie podlegają następujące elementy:  

 wyprost nóg i głębokość wykonania skłonu,  

 technika wykonania przerzutu bokiem,zwisu i podciągania,  

 prawidłowe ułożenie rąk, nóg i głowy podczas wykonywania przewrotów,  
 

technika oraz stopień samodzielności wykonania stania na rękach.  

Ocenie podlega technika wykonania ćwiczenia.  

Uczeń może otrzymać ocenę celującą, jeżeli wykona wszystkie elementy 

techniczne bezbłędnie, a stanie na rękach będzie wykonane z pozycji stojącej.  

 

Poprawne przeprowadzenie rozgrzewki.  

Ocenie podlega sposób przeprowadzenia rozgrzewki:  

 przestrzeganie zasad przeprowadzenia rozgrzewki (rozgrzanie wszystkich partii 

mięśniowych, zakończenie rozrzewki rozciąganiem),  

 racjonalny dobór ćwiczeń (ćwiczenia adekwatne do możliwości uczniów),  

 własna inwencja,  

 wykorzystanie przestrzeni, przyborów, przyrządów.  

 

KOSZYKÓWKA  
 

Zwód pojedynczy przodem piłką i rzut do kosza z dwutaktu po podaniu 

odd partnera. 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

- ilość i kolejność kroków (w zależności od strony wykonania dwutaktu),  

- sposób rzutu do kosza (która ręka w zależności od strony wykonania dwutaktu),  

- celność rzutów, sprawność zwodów.  

 

Podania piłki oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem ze zmianą miejsca i 

kierunku poruszania się. 

Ocenie podlegają:  

- wysokość kozłowania piłki, celnosć podania, 

- odpowiednia pora zmiany ręki kozłującej podczas slalomu,  

- technika rzutu piłki do kosza,  

- znajomość przepisów gry w koszykówkę.  

 

SIATKÓWKA 
 

Wystawianie piłki sosobem oburącz górnym.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  



- przyjęcie postawy siatkarskiej,  

- praca nóg,  

- praca ramion,  

- przyjęcie postawy siatkarskiej,  

- technika wykonania odbić.  

Zagrywka sposobem dolnym z odległości 6 m od siatki.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

- postawa,  

- przeniesienie ciężaru ciała,  

- technika wykonania zagrywki.  

 

PIŁKA NOŻNA  

 Zwód pojedynczy przodem  bez piłki  zakończone strzałem na bramkę 

prostym podbiciem lub wenętrzną częścią stopy.Prowadzenie piłki ze zmianą 

miejsca i kierunk poruszania się. 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 ułożenie stopy podczas podania oraz przyjęcia piłki,  

 celność podania,  

 ułożenie stopy podczas prowadzenia piłki po kopercie oraz zmiana nogi 

prowadzącej (noga dalsza od chorągiewki),  

 ułożenie stopy podczas strzału na bramkę,  

 celność oraz precyzja strzału,  

 płynność i tempo wykonania ćwiczenia.  

 

PILKA RĘCZNA  

 Rzut na bramkę z wyskoku po zwodzie pojedynczym przodem piłką i 

podaniu od partnera oraz po kozłowaniu piłki.  

*Poruszanie się w obeonie "każdy swego". 

Ocenie podlegają następujące elementy:  
 technika i dokładność podań, poruszania się po boisku, 

 chwyt piłki przed klatką piersiową,  

 technika wykonania rzutu na bramkę z wyskoku (odbicie z odpowiedniej nogi),  

 technika kozłowania piłki.  

 

UNIHOKEJ  
 

Prowadzenie piłki slalomem, podanie i przyjęcie piłki po odbiciu od 

bandy, strzał do bramki  



Ocenie podlegają następujące elementy:  

 swoboda poruszania się z piłką,  

 technika podania i przyjęcia piłki,  

 technika strzału,  

 płynność i tempo wykonania ćwiczenia.  

 

Strzały „ciągnięte” do bramki w ruchu  

Ocenie podlegają następujące elementy:  
 technika strzału,  

 umiejętność ustawienia się do strzału,  

* płynność i tempo wykonania ćwiczenia  

 

TANIEC 

Pokaz wybranego przez siebie układu kroków aerobiku do wybranej 

muzyki. Układ musi być powtórzony dwa razy. 

 

W choreografii muszą wystąpić następujące kroki: 

 V-Step, 

 step touch, 

 4 Kolana, 

 grape vine 

 podwójny step touch 

 heel back 

 

Ocenie podlega: 

 trudność wykonywanych elementów, 

 estetyka i płynność (gracja ruchu), 

 dobór muzyki i ćwiczeń, 

 choreografia, 

 ogólne wrażenie artystyczne, 

 estetyka i dobór stroju. 

 

AKTYWNY WYPOCZYNEK –  

PROWADZENIE ROZGRZEWKI –1 raz w okresie 

 

Ocenie podlega: 
 ilość i różnorodność ćwiczeń, 



 nazewnictwo i jakość pokazu, 

 dobór  i stopień trudności ćwiczeń, 

 wykorzystanie przyborów i przyrządów, 

 wykorzystanie powierzchni i przestrzeni sali/boiska, 
 

PRZEPISY I ZASADY GIER REKREACYJNYCH –1 x w okresie 
/RINGO, KWADRANT, KOMETKA, TENIS STOŁOWY, UNIHOKEJ/ 

Ocena za wiedzę weryfikowana odpowiedzią ustną lub pisemnym testem 

Ocenie podlegają: 
 podstawowe zasady gry, 

 zasady zdobywania punktów, 

 rodzaje przewinień, błędów, 

 podział meczu / set, tercja, połowa / 

 charakterystyka używanego sprzętu do gry. 

 

 

OCENA ROCZNA 
OCENA ROCZNA – CELUJĄCA: 

 

- Uczeń nie opuścił ani jednej lekcji wychowania fizycznego. 

- Zawsze nosi strój sportowy ( nie wykorzystał limitu 4 nieprzygotowań do   

  lekcji). 

- Stosuje zasadę „czystej gry”, jego postawa wobec nauczyciela i kolegów  

  stanowi wzór do naśladowania. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną znacznie przekraczającą stawiane  

  wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

- Uczeń potrafi samodzielnie dokonać samooceny sprawności fizycznej na   

  podstawie testów sprawności fizycznej. 

- Uczeń poczynił znaczne postępy w osobistym usprawnianiu. Wykazuje się  

  wynikami wyższymi od stawianych     wymagań w dyscyplinach  

  realizowanych  na lekcji. 

- Uczeń opanował wszystkie umiejętności ruchowe określone jako wymagania       

  ponadpodstawowe oraz wykraczające poza te wymagania. (Uczeń posiada  

  umiejętności ruchowe z klasy programowo wyższej ). 

- Ćwiczenia wykonuje  z właściwą techniką , lekko, ekonomicznie, pewnie co  

  wykorzystuje w praktyce ( grze zespołowej) . 

- Uczeń w dużym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez   

  drużynę. 

- Potrafi samodzielnie sędziować rozgrywki klasowe. 



- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe  

  oraz wykraczające poza te wymagania (uczeń opanował wiadomości z klasy  

  programowo wyższej) . 

- Uczeń  bezbłędnie określa przepisy i mechanikę sędziowania oraz taktykę z  

  poszczególnych dyscyplin sportowych uprawianych w szkole podstawowej. 

- Posiada duże wiadomości z zakresu wychowania fizycznego, sportu, zdrowia (  

  wiadomości sportowe lokalne, krajowe i światowe ). 

- Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, w różnych  

  formach  działalności związanych z wychowaniem  fizycznym (SKS, UKS).  

- Zajmuje punktowane miejsca w zawodach sportowych powiatowych i  

  gminnych. 

- Potrafi zagospodarować czas wolny na działalność sportową. 

- Organizuje  gry i zabawy dla siebie i  kolegów. 

 

 OCENA ROCZNA –BARDZO  DOBRA: 

 

- Uczeń opuścił kilka lekcji wychowania fizycznego, ale są one   

  usprawiedliwione. 

- Systematycznie nosi strój sportowy (4 razy może go nie mieć). 

- Jego postawa społeczna , zaangażowanie i stosunek do zajęć edukacyjnych  

  wychowanie fizyczne  nie budzą  żadnych zastrzeżeń. 

- Zachowuje należytą dyscyplinę na lekcji, szanuje sprzęt. 

- Posiada nawyki higieniczno- zdrowotne. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę  

  bardzo dobrą. 

- Uczeń wykorzystuje test sprawności fizycznej do określenia swojej samooceny  

  sprawności fizycznej. 

- Doskonali swoją sprawność fizyczną. 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  ponadpodstawowe. 

- Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i  

  dokładnie, wkładając duży wysiłek w osiągnięcie celu. 

- Prawidłowo realizuje założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych  

  zawartych w wymaganiach ponadpodstawowych. 

- Próbuje sędziować rozgrywki klasowe. 

- Przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę. 

- Stosuje wyuczone umiejętności w grze zespołowej. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe  

  objęte przedmiotem wychowanie fizyczne. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada samodzielnie, prawidłowo i wyczerpująco.  



- Zna przepisy i mechanikę sędziowania oraz taktykę z dyscyplin sportowych  

  realizowanych na lekcjach .  

- Określa wszystkie zasady treningu sportowego. 

- Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły (lekcje,  

  zajęcia pozalekcyjne) 

- Bierze udział w zawodach gminnych oraz uczestniczy w zawodach sportowych  

  szkolnych zajmując i nich punktowane miejsca.  

- Potrafi czynnie spędzać czas wolny. 

- Pomaga nauczycielowi w organizowaniu i przeprowadzaniu lekcji. 

- Chętnie przygotowuje rozgrzewkę, grę, zabawę wykazując swoją  

  pomysłowość. 

- Potrafi zorganizować przybory do ćwiczeń. 

 

 OCENA ROCZNA –DOBRA: 

 

- Uczeń opuścił do 10 lekcji wychowania fizycznego, ale są one  

  usprawiedliwione. 

- Systematycznie nosi strój sportowy (4 razy może go nie mieć).  

- Jego postawa społeczna , stosunek do  wychowania fizycznego  nie  budzi  

  większych zastrzeżeń (chętnie ćwiczy, stosuje zasady higieny). 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę  

  dobrą . 

- Uczeń wykorzystuje 4 próby z testu sprawności fizycznej do samooceny  

  sprawności fizycznej. 

- Nie potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela do pracy nad osobistym  

  usprawnieniem. 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  ponadpodstawowe w stopniu dobrym z małymi błędami. 

- Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z  

  małymi błędami technicznymi. 

- W pewnym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę. 

- Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe w  

  stopniu dobrym z małymi  lukami . 

- Zna podstawowe przepisy i zasady taktyki z dyscyplin sportowych  

  realizowanych na lekcjach z małymi lukami. Posiada pewne wiadomości z   

  zakresu sędziowania. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada niezbyt wyczerpująco.  

- Zna 2 zasady treningu sportowego oraz właściwego stosowania wysiłku  

  fizycznego: regulacja oddechu, odpoczynek po wysiłku, krzywa wzrostu  

  wysiłku. 



- Uczeń korzysta z organizowanych imprez rekreacyjnych. 

- Potrafi zagospodarować swój czas, aby spędzić go czynnie. 

- Angażuje się w organizowanie różnych form rywalizacji, pomaga  

  nauczycielowi w organizowaniu zajęć (pomoce do lekcji, rozkładanie i   

  sprzątanie sprzętu ). 

 

OCENA ROCZNA – DOSTATECZNA: 

 

- Opuszcza lekcje wychowania fizycznego i zdarza mu się je nie   

  usprawiedliwiać. 

- Zdarza mu się nie nosić stroju sportowego.  

- Przejawia pewne luki w zakresie wychowania społecznego: ma niechętny  

  stosunek do ćwiczeń, nie zachowuje dyscypliny, przeszkadza w lekcji, nie  

  szanuje sprzętu sportowego. 

- Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę   

  dostateczną. 

- Potrafi wykorzystać 2 próby z testu sprawności fizycznej do określenia własnej  

  sprawności fizycznej. 

- Wykazuje pewne postępy w usprawnianiu motorycznym 

- Uczeń opanował umiejętności ruchowe określane jako wymagania  

  podstawowe, czyli wystarczające . 

- Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi. 

- Uczestniczy w zabawach , grach, ćwiczeniach , ale mało się stara. 

- Ma problemy z wykorzystaniem nabytych umiejętności w grze. 

- Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe. 

- W jego wiadomościach z zakresu przepisów dyscyplin sportowych  

  uprawianych na lekcjach są duże luki. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada z jego pomocą. Wypowiedzi ucznia są   

   niesamodzielne, pobieżne. 

- Uczeń bardzo rzadko bierze udział w życiu sportowym szkoły. 

- Nie wykazuje aktywności na lekcjach, tylko biernie w niej uczestniczy.  

- Swój wolny czas spędza jako kibic. 
 

OCENA ROCZNA – DOPUSZCZAJĄCA: 

 

- Często opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając ich. 

- Bardzo często nie przynosi stroju sportowego. 

- Ma niechętny stosunek do ćwiczeń , często nie stosuje poleceń nauczyciela, nie  

  zachowuje dyscypliny. 

- Uczeń w małym stopniu spełnił wymagania sprawnościowe  na ocenę   



  dostateczną. 

- Nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną sprawności  

  fizycznej. 

- Wykazuje nikłe postępy w osobistym usprawnianiu motorycznym. 

- Nie dba o swoje postępy w rozwoju sprawności fizycznej. 

- Uczeń ledwie spełnia umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

  podstawowe. 

- Ćwiczenia  wykonuje z dużymi błędami technicznymi i niechętnie.  

- Nabyte umiejętności nie przedkładają się  na wyniki. 

- Poziom opanowania umiejętności technicznych ćwiczeń , gier i zabaw jest  

  niewystarczający. 

- Nie wykorzystuje nabytych umiejętności w praktyce. 

- Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe z bardzo  

  dużymi lukami. 

- Na pytania nauczyciela odpowiada z jego dużą pomocą lub w ogóle.  

- Nie zna sposobów sędziowania, zasad taktyki . Przepisy gier, zabaw    

  ruchowych  zna bardzo pobieżnie, z dużą pomocą nauczyciela. 

- Uczeń bardzo słabo interesuje się sportem i rekreacją . 

- Nie podejmuje żadnych działań na lekcji. 

- Unika czynnego sposobu spędzania czasu wolnego – ma  niechętny stosunek  

  do ćwiczeń. 

- Unika pomocy nauczycielowi w organizowaniu lekcji  np. rozłożenie sprzętu,  

  sprzątnięcie go . 

 

 

OCENA ROCZNA – NIEDOSTATECZNA: 

 

- Notorycznie opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając  

  ich. 

- Ma lekceważący stosunek do zajęć : brak stroju (więcej niż 2 razy), nie słucha    

  poleceń nauczyciela, przeszkadza kolegom, swoim zachowaniem  stwarza  

  zagrożenie bezpieczeństwa ćwiczących. 

- Uczeń nie spełnia wymagań sprawnościowych stawianych przez szkołę. 

- Nie potrafi dokonać samooceny i samokontroli sprawności fizycznej (nie  

  posługuje się żadnym testem sprawności fizycznej  

- Nie wykazuje postępów w usprawnianiu fizycznym. 

- Uczeń daleki jest od spełnienia umiejętności ruchowych określanych jako  

  wymagania podstawowe. 

- Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i to z rażącymi błędami. 

- Nie wykazuje postępów w umiejętnościach ruchowych. 



- Nie potrafi opanować podstawowych  umiejętności technicznych , ćwiczeń i  

  gier. 

- Wyniki osiągane z poszczególnych dyscyplin są poniżej przewidzianego  

  minimum 

- Uczeń nie opanował wiadomości określanych jako wymagania podstawowe. 

- Cechuje go niewiedza w zakresie wychowania fizycznego. 

- Nie zna podstawowych przepisów gier i zabaw ruchowych oraz dyscyplin  

  sportowych uprawianych na lekcjach. 

- Uczeń nie interesuje się w ogóle sportem i rekreacją. 

- Unika czynnego sposobu spędzania czasu wolnego. 

- Nie uczestniczy w imprezach organizowanych przez szkołę. 

- Odmawia nauczycielowi pomocy w organizowaniu lekcji np. rozłożenie  

  sprzętu. 

 

Ocena roczna 

Zakres wymgań z I półrocza oraz: 

 

GIMNASTYKA 

* Przewrót w przód z marszu do przsiadu podpartego i do tyłu z przysiadu 

podpartego do rozkroku. 

*Przerzut bokiem.Piramida dwójkowa. 

*Skok rozkroczny przez kozła po odbiciu z odskoczni.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 odbicie obunóż od odskoczni,  

 wyprost nóg podczas skoku, przewrotów 

 lądowanie na dwie nogi z zatrzymaniem lub w przysiadzie, w rozkroku . 
  

*Poprawne przeprowadzenie rozgrzewki. Demonstrowanie ćwiczeń 

kształtujacych zdolności kondycyjne, koordynacyjnei i gibkość oraz 

prawidłową postawę ciała.Wykonanie "piramidy" z 

współćwiczącymi(dwójkowa, trójkowa) 

Ocenie podlega sposób przeprowadzenia rozgrzewki:  

 przestrzeganie zasad przeprowadzenia rozgrzewki (rozgrzanie wszystkich partii 

mięśniowych, zakończenie rozrzewki rozciąganiem),  

 racjonalny dobór ćwiczeń (ćwiczenia adekwatne do możliwości uczniów),  

 własna inwencja,  

 wykorzystanie przestrzeni, przyborów, przyrządów.  

 

*Stanie na rękach przy drabince. 



Ocenie podlegają następujące elementy:  

 odbicie jednonóż od podłoza,  

 wyprost nóg podczas odbicia,  

 oparcie wyprostowanych nóg o drabinki. 

 

  

KOSZYKÓWKA  

 

Tor, na który składa się: podanie i chwyt piłki sprzed klatki piersiowej, 

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

od współćwiczącego. Podanie oburącz sprzed latki piersiowej ze zmiana 

miejsca i kierunku poruszania.Wykonanie zwodów przodem. 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 technika i dokładność podań,  

 chwyti rzut piłki przed klatką piersiową,  

 technika wykonania zwodu pojedynczego,  

 technika wykonania dwutaktu.  

 

Podania w parach sprzed klatki piersiowej w parach, zakończone rzutem 

do kosza z biegu po podaniu od partnera. Stosowanie zasad taktycznych w 

grze (w obronie i w ataku). 

Ocenie podlegają:  

- technika i dokładność podania i chwytu piłki,  

- technika wykonania rzutu do kosza z biegu.  

Gra 1x1.  

- umiejętność wykorzystania poszczególnych elementów technicznych,  

- poruszanie się w obronie.  

 

SIATKÓWKA  

 

Samodzielne odbicia na przemian sposobem oburącz dolnym i górnym. 

Rozgrywanie piłki na "trzy".Zbicie piłki przez "plasowanie." 

Ocenie podlegają następujące elementy:  
 przyjęcie postawy siatkarskiej (niskiej i wysokiej),  

 praca nóg, ułożenie koszyczka siatkarskiego (przy sposobie górnym),  

 wyprost kończyn górnych w stawach łokciowych (przy sposobie dolnym).  

 

Zagrywka sposobem dolnym z 5-6 m od siatki. 

Ocenie podlegają następujące elementy:  



 postawę,  

 przeniesienie ciężaru cała,  

 prawidłowo wykonany zamach ramienia.  

 

Znajomość przepisów gry w siatkówkę.  

Ocenie podlegają następujące wiadomości:  

- znajomość zasad gry w siatkówkę.  

 

Zagrywka sposobem dolnym z odległości 9 m. od siatki.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

- postawa,  

- przeniesienie ciężaru ciała,  

- technika wykonania zagrywki.  

 

Przyjęcie piłki sposobem dolnym po zagraniu piłki przez nauczyciela.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

- przyjęcie postawy siatkarskiej niskiej,  

- technika przyjęcia piłki,  

- dokładność przyjęcia piłki.  

 

TENIS STOŁOWY  

Odbicia piłki sposobem forehand i backhand z współćwiczącym.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 technika odbicia forehand’em,  

 technika odbicia backhand’em,  

 dokładność odbić.  

 

UNIHOKEJ 

 

Prowadzenie piłki slalomem łamanym, zwód oraz strzał ciągnięty górny  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 technika prowadzenia piłki,  

 operowanie kijem podczas zwodu i strzału ciągniętego,  

 swoboda wykonania ćwiczenia,  

 płynność i tempo wykonania ćwiczenia.  

 

Prowadzenie piłki po kopercie, obrót z piłką oraz strzał ciągnięty  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 technika prowadzenia piłki,  



 operowanie kijem podczas obrotu i strzału ciągniętego,  

 swoboda wykonania ćwiczenia,  

 płynność i tempo wykonania ćwiczenia.  

 

TANIEC 
 

*Grupowy układ taneczno –gimnastyczny według inwencji uczniów (aerobik 

grupowy). 

*Polka lub walc wiedeński. 

Układ musi mieć charakter kombinacji pozycji wysokich i niskich ( w proporcji 

50-50) powtórzonej dwa razy w takt muzyki w  odpowiednio opracowanej 

choreografii. Pozycje wysokie tzw. „GÓRA” powinny zawierać proste kroki 

taneczne w różnych kierunkach połączone z ćwiczeniami ramion, nóg, tułowia, 

podskoki. 

Pozycje niskie tzw. „DÓŁ” to ćwiczenia na podłodze, np. ćwiczenia mięśni 

brzucha, ud, pośladków, rozciągające. 

Można wykonać jeden element akrobatyczny spośród: przewrót w przód, przewrót 

w tył, przerzut bokiem, mostek, szpagat, stanie na rękach, (kombinacja uważana 

będzie za jeden element). Ćwiczenie uważa się za zaliczone gdy jest wykonane 

przez uczniów w tym samym czasie (momencie układu). Piramidy  

mogą wystąpić jedynie jako element kończący układ. W układzie nie mogą 

wystąpić elementy wykonywane z przyborem lub przyrządem. 

Ocenie podlega: 

 dobór muzyki, 

 dobór ćwiczeń w pozycjach wysokich, 

 dobór ćwiczeń w pozycjach niskich, 

 choreografia w tym: płynne przejścia miedzy ćwiczeniami, 

 płynne przejścia pomiędzy kombinacjami pozycji wysokich i niskich, 

 wykorzystanie przestrzeni, 

 element akrobatyczny, 

 zakończenie układu, 

 ogólne wrażenie artystyczne, 

 estetyka i dobór stroju oraz zgodność z regulaminem. 

 

AKTYWNY WYPOCZYNEK –  

PROWADZENIE ROZGRZEWKI –1 raz w okresie 

Ocenie podlega: 
 ilość i różnorodność ćwiczeń, 



 nazewnictwo i jakość pokazu, 

 dobór  i stopień trudności ćwiczeń, 

 wykorzystanie przyborów i przyrządów, 

 wykorzystanie powierzchni i przestrzeni sali/boiska, 
 

PRZEPISY I ZASADY GIER REKREACYJNYCH –1 x w okresie 
/RINGO, KWADRANT, KOMETKA, TENIS STOŁOWY, UNIHOKEJ/ 

 

Ocena za wiedzę weryfikowana odpowiedzią ustną lub pisemnym testem 

Ocenie podlegają: 
 podstawowe zasady gry, 

 zasady zdobywania punktów, 

 rodzaje przewinień, błędów, 

 podział meczu / set, tercja, połowa / 

 charakterystyka używanego sprzętu do gry. 

 

WIADOMOŚCI 

*znajomość przyczyn i skutków otyłości, zagrożeńwynikajacych z 

nadmiernegoodchudzania się, stosowania sterydów i innych substancji 

wspomagajacych negatywnie proces treningowy. 

*znajomość współczesnych aplikacji internetowych i urządzeń elektronicznych do 

oceny własnej aktywnosci fizycznej; 

*wymienienie korzyści dla zdrowia wynikające z systematycznej aktywności 

fizycznej; 

*znajomość testów sparwnosci fizycznej(Zuchoty, Coopera) i ich umjętnośc 

wykonania, interpretacji wyników. 

mgr  Danuta Kulińska 

 

 

  
 


