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§ 1 

 

1.  Sposoby informowania uczniów i rodziców o zasadach przedmiotowego ocenia-

nia. 

 

Nauczyciel do 20 września każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów z PO z wychowa-

nia fizycznego uzyskując podpis ucznia na stosownym dokumencie. 

 Informacja ma postać ustną i dotyczy: 

- wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen, 

- kryteriów oceniania, 

- form i narzędzi sprawdzania wiadomości i umiejętności, 

- częstotliwości sprawdzania i oceniania, 

- minimalnej liczbie ocen z przedmiotu, 

- zasady wystawiania ocen semestralnych i rocznych, 

- zasady poprawiania ocen, 

- zasady dotyczące zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był, 

- informacji o godzinie pedagogicznej, na której uczeń i rodzice może uzyskać pomoc ze stro-

ny nauczyciela 

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana ocenie z danych zajęć edukacyj-

nych. 

Nauczyciel odnotowuje informacje o zapoznaniu uczniów z PO z wychowania fizycznego     

w dzienniku lekcyjnym, a uczniowie składają podpis na stosownym dokumencie. 

 Całość zasad przedmiotowego oceniania z wychowania fizycznego znajduje się na stronie 

internetowej szkoły www.sp2-przasnysz.pl     

 

 

 

 

 

 

http://www.sp2-przasnysz.pl/
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§ 2 

  

Przedmiot oceny 

 

„PRZY USTALANIU OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NALEŻY 

W SZCZEGÓLNOŚCI BRAĆ POD UWAGĘ WYSIŁEK WKŁADANY PRZEZ UCZNIA 

W WYWIĄZYWANIU SIĘ Z OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SPECYFIKI 

ZAJĘĆ” 

                 (z rozporządzenia MEN) 

 

 

    Miarą wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

wychowania fizycznego jest systematyczność udziału a także aktywność uczniów w trakcie 

zajęć. Wskaźnikiem aktywności jest wykonywanie zadań w trakcie zajęć na miarę możliwości 

ucznia. 

 

Ocenianiu podlegają: 

 Sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przed-

miotu. 

 Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć. 

 Stosunek do partnera i przeciwnika. 

 Stosunek do własnego ciała. 

 Aktywność fizyczna. 

 Postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych 

klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami. 

 Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom 

zdobytej wiedzy. 

 Udział w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych.  

 

 

§3 

Formy i metody sprawdzania wiedzy i umiejętności 

 

 Obserwacja ucznia w trakcie zajęć ( premiowanie aktywności). 

  Zadania kontrolno – oceniające dla poszczególnych poziomów nauczania, pozwalają-

ce określić stopień opanowania umiejętności ruchowych. 

 

 Poziom umiejętności ruchowych ucznia oceniamy z tych działów, które były przedmiotem 

nauczania w danym semestrze (np. gimnastyka, gry zespołowe, lekka atletyka itp.) 

 

 Kryteria i narzędzia sprawdzania umiejętności ruchowych 

  

 Celująca Uczeń wykonał bezbłędnie ćwiczenie w szybkim tempie, które objęte są program 

nauczania w danej klasie.  

 Bardzo dobra Uczeń wykonał ćwiczenie bezbłędnie w dobrym tempie.  

 Dobra Uczeń wykonał ćwiczenie z małymi błędami w dobrym tempie - błędy jednak w 

wyraźny sposób nie wpłynęły na poprawność demonstrowanej ewolucji ruchowej lub wyko-

nał ćwiczenie poprawnie, lecz w nienaturalnym tempie.  
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 Dostateczna Uczeń wykonał ćwiczenie z wyraźnymi błędami w dobrym tempie - błędy 

zakłóciły poprawność demonstrowanej ewolucji ruchowej lub wykonał ćwiczenie z małymi 

błędami, lecz w nienaturalnym tempie.  

 Dopuszczająca Uczeń wykonał ćwiczenie w sposób niedbały, z dużymi błędami w niena-

turalnym tempie.  

 Niedostateczna Uczeń bez podania przyczyny odmówił wykonania ćwiczenia lub w dniu 

sprawdzianu nie jest właściwie przygotowany (bez uzasadnienia) do zajęć.  

 

Forma sprawdzianu - działania praktyczne (wykonanie określonego ćwiczenia, ewolucji, 

elementu technicznego).  

 Testy i wypowiedzi ustne w obszarze kontroli wiadomości.  

 

Poziom wiadomości z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej powinien być ściśle związany 

z tym, co nauczyciel przekazał uczniom w czasie jednostki lekcyjnej. Powinny to być infor-

macje krótkie i łatwo przyswajalne. Forma sprawdzianu poziomu wiadomości - jest dowol-

na - ustna lub pisemna. Sprawdzian powinien być poprzedzony powtórzeniem, zapowiedziany 

na tydzień przed wyznaczonym terminem i zapisany w dzienniku. Nauczyciel zapowiadając 

sprawdzian podaje jednocześnie zakres obowiązującego materiału. Obowiązkiem ucznia jest 

przystąpienie do sprawdzianu.  

Czas przewidziany na  przystąpienie do napisania zaległej pracy wynosi 1 tydzień od powrotu 

ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem.  

Odpowiedzi na sprawdzianie są punktowane. Przy przeliczeniu punktów na ocenę obowiązuje 

skala: 

- 0%-29% ndst 

- 30%-49% dop 

- 50%-74% dst 

- 75%-89% db 

- 90%-99% bdb 

  100% - cel 

 

Nauczyciel jest zobowiązany do oddania sprawdzonych i ocenionych sprawdzianów najpóź-

niej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu. 

W trakcie sprawdzianów, uczeń zobowiązany jest do zachowania szczególnej dyscypliny. 

W przypadku kontaktowania się uczniów między sobą w czasie pisania nauczyciel ma prawo 

do obniżenia oceny uczniom lub uczniowi. 

  

Przewiduje się przeprowadzenie co najmniej jednego sprawdzianu w roku szkolnym 

 

 Testy standardowe pozwalające ustalić rozwój sprawności (biorąc pod uwagę wysiłek 

            wkładany przez ucznia). 

  

Poziom sprawności motorycznej (siła, szybkość, zwinność, wytrzymałość)  

określamy na podstawie wyników uzyskanych w wybranych testach W drugim semestrze 

nauki nauczyciel winien wziąć pod uwagę w szczególności stan sprawności motorycznej 

ucznia w stosunku do stanu wyjściowego uzyskanego w pierwszym semestrze.  
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 Przygotowanie do zajęć.  

 

Przez przygotowanie do zajęć lekcji wychowania fizycznego rozumie się posiadanie przez 

ucznia czystego, odpowiedniego stroju sportowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

higienę i właściwe przeznaczenie stroju (tylko do ćwiczeń fizycznych) – zmienna koszul-

ka T- shirt, spodenki krótkie lub długie, skarpetki, obuwie sportowe zmienne. Za każdy 

przypadek braku stroju, bądź braku odpowiedniego obuwia lub niewłaściwej higieny stro-

ju, nauczyciel stawia po jednym minusie. Systematyczność noszenia stroju wpływa na 

ocenę z aktywności na lekcji. W okresie jesienno – zimowym i zimowo – wiosennym 

uczeń zobowiązany jest do posiadania dresu sportowego lub cieplejszej odzieży na zajęcia 

lekcyjne w terenie.  

 

 Postawa ucznia i stosunek do wychowania fizycznego.  

 

Rozumiemy przez to:  

 aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji, 

   inwencję twórczą,  

  postawę społeczną ucznia (stosunek do kolegów i koleżanek),  

  kulturę osobistą,  

  systematyczne usprawnianie (dążenie do poprawy swojej sprawności), 

   stosunek do zajęć sportowych (zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i za-

dań zbliżone do maksymalnych swoich możliwości),  

 dyscyplina podczas zajęć, 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji,  

 przestrzeganie  regulaminu korzystania z obiektów sportowych,  

 

  postawa "Fair play" podczas lekcji, 

 współpraca z grupą.  

 

Systematyczność pracy na lekcji ucznia można oceniać znakiem plus (+), znakiem minus (-). 

 

- 3 plusy otrzymane przez ucznia to ocena bardzo dobra   

- 3 minusy to ocena niedostateczna (w rubryce aktywność). 

 

 

 Społeczne zaangażowanie w krzewieniu kultury fizycznej  

 

Forma społecznego zaangażowania ucznia na rzecz kultury fizycznej i sportu może być różna 

(np. wykonywanie prostych przyborów, redagowanie gazetki, pomoc w organizacji imprez 

sportowych, przygotowanie referatu itp.) - w zależności od pomysłowości nauczyciela            

i uczniów. Społeczne zaangażowanie ucznia oceniane jest na bieżąco. 
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 Udział w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych . 

 

Uczniowie, którzy biorą udział w zawodach sportowych otrzymują ocenę bardzo dobrą a za 

awans do następnego szczebla zawodów ocenę celującą (ocenianie bieżące). 

 

Uczeń, który uprawia dowolną dyscyplinę sportu w klubie sportowym lub systematycznie 

uczęszcza na zajęcia sportowe nadobowiązkowe może otrzymać ocenę semestralną lub koń-

cową wyższą o jeden stopień. 

 

§4. 

Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej. 

 

Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej. Ocenę można poprawiać tylko jednorazowo. 

Czas przewidziany na przystąpienie do zaległego zaliczenia wynosi jeden tydzień od powrotu 

ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem.  

Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawiania oceny w przypadku cho-

roby ucznia lub usprawiedliwionej nieobecności w szkole, nie związanej z chorobą. 

Uczeń dokonuje poprawy oceny na lekcji lub w sposób określony przez nauczyciela. 

Ocena poprawiona zostaje wpisana do dokumentacji szkolnej (w dzienniku lekcyjnym po 

ukośniku „2/4”). Do średniej brana jest pod uwagę ocena z poprawy. 

W przypadku uzyskania oceny niższej podczas poprawy uczeń otrzymuje poprzednią ocenę 

z pracy. 

 

§5. 

Sposób wystawiania oceny semestralnej i rocznej. 

 

Przyjęto poniższe wartości ocen cząstkowych uwzględniających plusy i minusy: 

 

  

Ocena Wartość oceny 

1 1,00 

1+ 1,50 

2- 1,75 

2 2,00 

2+ 2,50 

3- 2,75 

3 3,00 

3+ 3,50 

4- 3,75 

4 4,00 

4+ 4,50 

5- 4,75 

5 5,00 

5+ 5,50 

6 6,00 
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Oceny za 1 semestr  posiadają plusy i minusy i  wystawia się je na podstawie średniej  ocen 

cząstkowych zawartych w następujących przedziałach: 

 

Ocena Próg 

Celujący 5,51 – 6,00 

Bardzo dobry + 5,25 – 5,50 

Bardzo dobry 4,76 – 5,24 

Bardzo dobry - 4,51 – 4,75 

Dobry + 4,26 – 4,50 

Dobry 3,76 – 4,25 

Dobry -  3,51 – 3,75 

Dostateczny + 3,25 –3,50 

Dostateczny 2,76 – 3,24 

Dostateczny - 2,51 – 2,75 

Dopuszczający + 2,25 – 2,50 

Dopuszczający 1,76 – 2,24 

Dopuszczający - 1,51 – 1,75 

Niedostateczny 0,00 – 1,50 

 

 

 

Oceny roczne są ocenami całkowitymi i wystawia się je na podstawie średniej ocen cząstko-

wych uzyskanych przez ucznia w całym roku szkolnym, zawartych w następujących przedzia-

łach: 

 

 

 

Pozostałe ustalenia: 

 

Ocena roczna nie jest tylko średnią arytmetyczną ocen za I i II semestr. Nauczyciel może 

podnieść ocenę z wychowania fizycznego biorąc pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także 

systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz 

sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

 

Częstotliwość sprawdzania i oceniania jest uzależniona od tematyki realizowanej podczas 

zajęć wychowania fizycznego. Przyjmuje się, że:  

 sprawność motoryczną ocenia się dwa razy w roku szkolnym (w I i II semestrze),  

 umiejętności ruchowe od 3 do 6 razy w semestrze, 

Ocena Próg 

Celujący 5,51 – 6,00 

Bardzo dobry 4,51 – 5,50 

Dobry 3,51 – 4,50 

Dostateczny 2,51 – 3,50 

Dopuszczający 1,51 – 2,50 

Niedostateczny 0,00 – 1,50 
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 aktywność na zajęciach od 2 do 4 razy w semestrze, 

 wiadomości – co najmniej raz w roku szkolnym,  

 inne komponenty ocenia się w zależności od potrzeb i możliwości, na bieżąco,  

 w przypadku, gdy postawa ucznia, jego poziom umiejętności i postęp sprawności moto-

rycznej w drugim semestrze zmieni się znacząco, uczniowi można podnieść ocenę końcową.  

 

Ocena semestralna powinna być zbudowana z minimum 8 ocen. 

 

Dyrektor może zwolnić ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia 

ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego uniemożli-

wia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu na-

uczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

 

§6. 

Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

 

Na 14 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczniowie i ich rodzice zostaną poinfor-

mowani wpisem w e-dzienniku o przewidywanych ocenach dla dziecka. 

Rodzice uczniów, którzy zagrożeni są oceną niedostateczną z przedmiotu, poinformowani 

zostaną przez wychowawców o w/w ocenie na jeden miesiąc przed radą klasyfikacyjną         

w formie pisemnej lub w przypadku nieobecności za pośrednictwem poczty. 

Uczeń ma prawo poprawić przewidywaną ocenę z przedmiotu o ile zostanie zachowany tryb 

odwołania oraz o ile spełnia warunki zapisane w WSO rozdział 3. 

Poprawa oceny semestralnej lub rocznej ma formę sprawdzianu praktycznego. 

 

§7. 

Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce.  

Formy kontaktów z rodzicami. 

 

Uczniowie uzyskują informację na temat postępów w nauce poprzez: 

1. omawianie wszystkich testów, sprawdzianów, 

2. komentarze w formie ustnej lub pisemnej, 

3.informację o zasadach oceniania z fizycznego na początku roku szkolnego. 

 

Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka poprzez: 

1. rozmowy indywidualne z nauczycielami w czasie zebrań klasowych i na spotkaniach in-

dywidualnych,  

2. korespondencję listowną, 

3. e-dziennik, 

4. inną formę ustaloną wspólnie (rodzic – nauczyciel). 
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§8 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z wychowania fizycznego dla klas V i VI 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem 

w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza pro-

gram nauczania w danej klasie. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie 

uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, bierze udział w konkursach, zawodach 

i olimpiadach, reprezentując szkołę. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania z poziomu 

rozszerzonego dla danej klasy. Bardzo wysoka jest staranność i sumienność w wykony-

waniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć. 

Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali swoją sprawność 

motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. Uczestniczy czynnie w za-

jęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków,      

w poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na 

poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu rozszerzo-

nego. Duża jest staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w prze-

bieg lekcji oraz przygotowanie się do zajęć. Prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy 

w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 

Ocenę dostateczną lub dopuszczającą otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego 

wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków, stopnia postępu w opanowaniu umiejętno-

ści i wiadomości na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, poziomu staran-

ności i sumienności w wykonywaniu zadań, zaangażowania w przebieg lekcji oraz stop-

nia przygotowania się do zajęć. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący 

stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego 

udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeń-

stwo dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Prowadzi niespor-

towy i niehigieniczny tryb życia. 

Standardy wymagań w zakresie postawy, wiadomości i umiejętności na poszcze-

gólnych poziomach są integralną częścią niniejszych zasad.  
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§9 

 

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE  

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV i VII 

 

Założenia ogólne 

1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania szkoły. 

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

określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych w proce-

sie szkolnego wychowania fizycznego. 

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

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

wysiłek ucznia, wynikający z realizacji programu nauczania oraz systematyczny i 

aktywny udział w lekcjach wychowania fizycznego. 

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

ucznia, np. udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, zawodach sportowych, 

turniejach i rozgrywkach pozaszkolnych, konkursach plastycznych i literackich o 

tematyce sportowej, wyjazdach na basen itp. 

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

szkolnego może być tylko o jeden stopień. 

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

szkolnym - na koniec pierwszego i drugiego semestru. 

8. Szkolne ocenianie z wychowania fizycznego ma być czynnikiem motywującym 

młodzież do aktywności fizycznej w wymiarze teraźniejszym i przyszłościowym. 

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

go następuje wskutek negatywnej postawy ucznia, np. częste braki stroju, niesys-

tematyczne ćwiczenie, sporadyczne uczestniczenie w sprawdzianach kontrolno-

oceniających, brak właściwego zaangażowania w czasie poszczególnych lekcji, 

niski poziom kultury osobistej itp. 

10. Ocena może być obniżona o jeden stopień. 

11. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego decyzją administra-

cyjną dyrektora szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii [Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015 r.]. 

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

wystawienie oceny semestralnej lub klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego, 

zamiast oceny nauczyciel wychowania fizycznego wpisuje „zwolniony" albo 

„zwolniona" [Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015 r.]. 

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

wych zajęć wychowania fizycznego, otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec 

semestru lub roku szkolnego. 
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14. Rada pedagogiczna szkoły, w której uczeń opuścił z własnej winy lub nie ćwi-

czył w 51% i więcej obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, może ustalić 

dla ucznia egzamin klasyfikacyjny. 

15. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje zadania praktyczne [umiejętności ruchowe), 

które były przedmiotem nauczania w trakcie semestru lub roku szkolnego. 

 

16. Oceny cząstkowe za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji 

społecznych będą realizowane według następującej skali ocen: 

 

2 - dopuszczający 

3 - dostateczny 

+3 - plus dostateczny 

4 - dobry 

+4 - plus dobry 

5 - bardzo dobry 

6 - celujący 

 

 

Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej 

W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary ak-

tywności ucznia: 

1] postawę ucznia i jego kompetencje społeczne, 

2] systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, 

3] sprawność fizyczną (kontrola]: 

■ siła mięśni brzucha - siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s [we-

dług MTSF], 

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

■ pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu - Próba Ruffiera. 

4] umiejętności ruchowe: 

■ gimnastyka: 

- przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, 

- układ gimnastyczny według własnej inwencji (postawa zasadnicza, przy-

siad podparty, przewrót w przód, klęk podparty, leżenie przewrotne], 

■ mini-piłka nożna: 

- prowadzenie piłki wewnętrzną częścią stopy prawą lub lewą nogą, 

- uderzenie piłki na bramkę wewnętrzną częścią stopy, 

■ mini-koszykówka: 

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

- podania oburącz sprzed klatki piersiowej w marszu, 

■ mini-piłka ręczna: 

- rzut na bramkę jednorącz z kilku kroków marszu, 

- podanie jednorącz półgórne w marszu, 
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■ mini-piłka siatkowa: 

- odbicie piłki sposobem oburącz górnym po własnym podrzucie, 

5) wiadomości: 

■ uczeń zna podstawowe przepisy mini-gier zespołowych (odpowiedzi ustne 

lub pisemny test), 

■ uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego 

(odpowiedzi ustne lub sprawdzian pisemny), 

■ uczeń zna wszystkie próby 1SF K. Zuchory, potrafi je samodzielnie przepro-

wadzić oraz indywidualnie interpretuje własny wynik. 

Wymagania szczegółowe w klasie VII szkoły podstawowej 

W klasie VII szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary ak-

tywności ucznia: 

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne, 

2)  systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, 

3) sprawność fizyczną (kontrola): 

* siła mięśni brzucha - siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s [według 

MTSF], 

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

■ skok w dal z miejsca [według MTSF], 

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

■ bieg wahadłowy na dystansie 4 razy 10 m z przenoszeniem klocków [według 

MTSF], 

■ pomiar siły względnej [według MTSF]: 

- zwis na ugiętych rękach - dziewczęta, 

- podciąganie w zwisie na drążku - chłopcy, 

■ biegi przedłużone [według MTSF]: 

- na dystansie 800 m - dziewczęta, 

- na dystansie 1000 m - chłopcy, 

■ pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu - Test Coopera. 

4) umiejętności ruchowe: 

■ gimnastyka: 

- stanie na rękach przy drabinkach, 

- łączone formy przewrotów w przód i w tył, 

■ piłka nożna: 

- zwód pojedynczy przodem bez piłki i uderzenie na bramkę prostym pod-

biciem lub wewnętrzną częścią stopy, 

- prowadzenie piłki ze zmianą kierunku poruszania się i nogi prowadzącej, 

■ koszykówka: 

- zwód pojedynczy przodem bez piłki i rzut do kosza z dwutaktu po poda-

niu od współćwiczącego, 

- podania oburącz sprzed klatki piersiowej ze zmianą miejsca i kierunku 

poruszania się, 
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■ piłka ręczna: 

- rzut na bramkę z wyskoku po zwodzie pojedynczym przodem bez piłki i 

podaniu od współćwiczącego, 

- poruszanie się w obronie (w strefie], 

■ piłka siatkowa: 

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

- zagrywka sposobem dolnym z 5-6 m od siatki, 

5] wiadomości: 

■ uczeń zna podstawowe przepisy gier zespołowych (odpowiedzi ustne lub pi-

semny test), 

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

centylowej (odpowiedzi ustne], 

■ uczeń wymienia pozytywne mierniki zdrowia (odpowiedzi ustne lub pisemny 

test]. 

 Szczegółowe kryteria oceny semestralnej lub rocznej z wychowania fizycznego 

1) OCENA CELUJĄCA 

Ocenę celującą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, 

który w zakresie: 

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

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

odpowiedni strój sportowy, 

■ nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, ro-

dzinnych lub osobistych, 

■ charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej, 

■ używa właściwych sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśni-

kami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników 

szkoły, 

■ bardzo chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na 

rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej, 

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

województwa lub w zawodach ogólnopolskich, 

■ systematycznie bierze udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, 

■ uprawia dyscypliny lub konkurencje sportowe w innych klubach lub sek-

cjach sportowych, podejmuje dowolne formy aktywności fizycznej w czasie 

wolnym; 

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

kryteriów): 

■ w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 95-100% zajęć, 
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■ w sposób ponad bardzo dobry wykonuje wszystkie ćwiczenia w czasie lekcji, 

■ wzorowo pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, 

■ pokazuje i demonstruje większość umiejętności ruchowych, 

■ prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące bardzo poprawnie pod 

względem merytorycznym i metodycznym, 

■ potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do 

wybranego fragmentu zajęć, 

■ umie samodzielnie przygotować miejsce ćwiczeń, 

■ w sposób bezwzględny stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wycho-

wania fizycznego, 

■ poczuwa się do współodpowiedzialności za stan techniczny urządzeń, przy-

borów i obiektów sportowych szkoły; 

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

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

■ samodzielnie zabiega o poprawę lub uzupełnienie próby sprawnościowej, w 

której nie uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub 

zdrowotnych, 

■ uzyskuje bardzo znaczny postęp w kolejnych próbach sprawnościowych, np. 

w ciągu roku szkolnego, 

■ dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 

■ oblicza wskaźnik BMI, 

■ podejmuje indywidualny program treningowy w celu poprawy wyniku w da-

nej próbie sprawności fizycznej; 

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

■ zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych bez jakichkolwiek 

błędów technicznych lub taktycznych, 

■ ćwiczenia wykonuje zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w 

konkurencjach indywidualnych lub zespołowych, 

■ wykonanie zadania ruchowego przez ucznia może być zawsze przykładem i 

wzorem do naśladowania dla innych ćwiczących, 

■ potrafi wykonać ćwiczenie o znacznym stopniu trudności, 

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

do bramki, rzuca celnie do kosza, 

■ stosuje opanowane umiejętności ruchowe w czasie zawodów i rozgrywek 

sportowych, 

■ stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia w sposób znaczą-

cy wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych 

szczebli; 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 3 kryteria): 

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

■ stosuje wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespoło-

wych, które były nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego, 
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■ posiada rozległą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

■ wykazuje się dużym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w 

kraju i za granicą. 

2) OCENA BARDZO DOBRA 

Ocenę bardzo dobrą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje 

uczeń, który w zakresie: 

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

■ jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpo-

wiedni strój sportowy, ale sporadycznie nie bierze udziału w lekcjach z róż-

nych powodów, 

■ nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, ro-

dzinnych lub osobistych, 

■ charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej, 

■ używa odpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówie-

śnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników 

szkoły, 

* chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkol-

nej lub środowiskowej kultury fizycznej, 

■ reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na poziomie miejskim lub 

gminnym, 

■ niesystematycznie bierze udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, 

■ niekiedy podejmuje indywidualne formy aktywności fizycznej w czasie 

wolnym; 

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

kryteria): 

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

■ w sposób bardzo dobry wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji, 

■ bardzo dobrze pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, 

■ pokazuje i demonstruje niektóre umiejętności ruchowe, 

■ prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące poprawnie pod względem 

merytorycznym i metodycznym, 

■ potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do 

wybranego fragmentu zajęć, 

■ umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń, 

■ stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, 

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

szkoły; 

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

■ zalicza prawie wszystkie testy i próby sprawnościowe ujęte w programie na-

uczania, 
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■ poprawia lub uzupełnia próby sprawnościowe, w których nie uczestniczył z 

ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych za namową na-

uczyciela, 

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

roku szkolnego, 

■ dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 

■ oblicza wskaźnik BMI, 

■ czasami podejmuje indywidualny program treningowy w celu poprawy wyniku 

w danej próbie sprawności fizycznej; 

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 4 kryteria): 
B
 zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z niewielkimi błędami 

technicznymi lub taktycznymi, 

■ ćwiczenia wykonuje zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w kon-

kurencjach indywidualnych lub zespołowych, 

■ potrafi wykonywać ćwiczenia o dużym stopniu trudności, 

■ wykonuje zadania ruchowe efektownie, ale nie zawsze efektywnie, np. spora-

dycznie trafia do bramki czy rzuca celnie do kosza, 

■ stosuje opanowane umiejętności ruchowe w czasie gry właściwej, w trakcie za-

jęć, 

■ stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia wpływa na wyniki 

drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli; 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 2 kryteria): 

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

■ stosuje prawie wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz ze-

społowych, które były nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego, 

■ posiada bardzo dobrą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

■ wykazuje się bardzo dobrym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń spor-

towych w kraju i za granicą, 

3) OCENA DOBRA 

Ocenę dobrą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który 

w zakresie: 

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

■ jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpo-

wiedni strój sportowy, ale zdarza mu się nie brać udziału w lekcjach z róż-

nych powodów, 

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

lub osobistych, 

■ charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej, 

■ nie zawsze używa odpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonal-

nych z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych 

pracowników szkoły, 
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■ sporadycznie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz 

szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej, 

■ bierze udział w klasowych i szkolnych zawodach sportowych, 

■ nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

■ raczej nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie 

wolnym; 

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

kryteria): 

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

■ w sposób dobry wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji, 

■ dobrze pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, 

■ nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, 

■ prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące w miarę poprawnie pod 

względem merytorycznym i metodycznym, 

■ potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do 

wybranego fragmentu zajęć, ale często to przygotowanie wymaga dodatko-

wych uwag i zaleceń nauczyciela, 

■ umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwi-

czeń, 

■ nie zawsze stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycz-

nego, 

■ dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły, 

ale aktywność ta wymaga dodatkowej interwencji wychowawczej prowadzą-

cego zajęcia; 

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

■ zalicza większość testów i prób sprawnościowych ujętych w programie na-

uczania, 

■ wykonuje określone próby sprawności fizycznej na ocenę dobrą, 

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

ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych za wyraźną na-

mową nauczyciela, 

■ uzyskuje niewielki postęp w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w cią-

gu roku szkolnego, 

■ dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 

■ oblicza wskaźnik BMI, 

■ raczej nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu popra-

wy wyniku w danej próbie sprawności fizycznej; 

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

■ zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z niewielkimi błę-

dami technicznymi lub taktycznymi, 

■ wykonuje ćwiczenia nie zawsze zgodnie z przepisami lub zasadami obowią-

zującymi w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych, 
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■ potrafi wykonywać ćwiczenia o przeciętnym stopniu trudności, 

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

trafia do bramki czy nie rzuca celnie do kosza, 

■ nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry 

właściwej lub szkolnej, 

■ stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na 

wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli; 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 1 kryterium): 

■ zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dobrą, 

■ stosuje przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które 

były nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego, 

■ posiada dobrą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

■ wykazuje się dobrym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych 

w kraju i za granicą. 

4) OCENA DOSTATECZNA 

Ocenę dostateczną na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, 

który w zakresie: 

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

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

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

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

osobistych, 

■ charakteryzuje się przeciętnym poziomem kultury osobistej, 

■ często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych 

z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracow-

ników szkoły, 

■ nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej 

lub środowiskowej kultury fizycznej, 

■ nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych, 

■ nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
H
 nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie 

wolnym; 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 2 

kryteria): 

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

■ w sposób dostateczny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji, 

■ nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, 

■ nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, 

■ nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących poprawnie 

pod względem merytorycznym i metodycznym, 
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■ nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować 

się do wybranego fragmentu zajęć, 

■ umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwi-

czeń, 

■ często nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizyczne-

go, 

■ dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły, 

ale aktywność ta wymaga zawsze dodatkowej interwencji wychowawczej 

prowadzącego zajęcia; 

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

■ zalicza tylko niektóre testy i próby sprawnościowe ujęte w programie na-

uczania, 

■ wykonuje określone próby sprawności fizycznej na ocenę dostateczną, 

■ nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których nie 

uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych, 

■ nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 

■ nie oblicza wskaźnika BMI, 

■ nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w 

ciągu roku szkolnego, 

■ nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu popra-

wy wyniku w danej próbie sprawności fizycznej; 

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

■ zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z dużymi błędami 

technicznymi lub taktycznymi, 

■ wykonuje ćwiczenia prawie zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami 

obowiązującymi w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych, 

■ potrafi wykonywać ćwiczenia o niskim stopniu trudności, 

■ wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie, np. 

nie trafia do bramki, nie rzuca celnie do kosza, 

■ nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry 

właściwej lub szkolnej, 

■ stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na 

wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli; 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 1 kryterium): 

■ zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dostateczną, 

■ stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespoło-

wych, które były nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego, 

■ posiada dostateczną wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

■ wykazuje się przeciętnym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sporto-

wych w środowisku lokalnym i kraju. 
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5) OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Ocenę dopuszczającą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje 

uczeń, który w zakresie: 

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

■ bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji, zapomina stroju, 

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

lub osobistych, 

■ charakteryzuje się niskim poziomem kultury osobistej, 

■ bardzo często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach interper-

sonalnych z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy in-

nych pracowników szkoły, 

■ nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej 

lub środowiskowej kultury fizycznej, 

■ nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych, 

■ nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

■ nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie 

wolnym; 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 1 kry-

terium): 

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

■ w sposób nieudolny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji, 

■ nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, 

■ nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, 

■ nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących poprawnie 

pod względem merytorycznym i metodycznym, 

■ nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się 

do wybranego fragmentu zajęć, 

■ umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwi-

czeń, 

■ bardzo często nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fi-

zycznego, a zachowanie ucznia na lekcji może zagrażać zdrowiu i życiu 

współćwiczących, 

■ nie dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szko-

ły; 

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

■ zalicza tylko pojedyncze testy i próby sprawnościowe ujęte w programie naucza-

nia, 
K
 nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których nie uczestni-

czył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych, 

■ nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w 

ciągu roku szkolnego, 

■ nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 

* nie oblicza wskaźnika BMI, 
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■ nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy 

wyniku w danej próbie sprawności fizycznej; 

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

■ zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z rażącymi błędami 

technicznymi lub taktycznymi, 

■ wykonuje ćwiczenia zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami obowiązują-

cymi w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych, 

■ potrafi wykonywać ćwiczenia o bardzo niskim stopniu trudności, 

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

trafia do bramki czy nie rzuca celnie do kosza, 

■ nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry wła-

ściwej lub szkolnej, 

■ stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na wyniki 

drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli; 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 1 kryterium): 

■ zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dopuszczającą, 

■ stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, 

które były nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego, 

■ posiada niewielką wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

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

środowisku lokalnym i kraju. 

6) OCENA NIEDOSTATECZNA 

Ocenę niedostateczną na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje 

uczeń, który w zakresie: 

a) postawy i kompetencji społecznych: 

■ prawie zawsze jest nieprzygotowany do lekcji, zapomina stroju, 

■ bardzo często nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, ro-

dzinnych lub osobistych, 

■ charakteryzuje się bardzo niskim poziomem kultury osobistej, 

■ zachowuje się wulgarnie w stosunku do nauczyciela oraz innych pracowni-

ków szkoły, 

■ nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej 

lub środowiskowej kultury fizycznej, 

■ nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych 

■ nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

■ nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie 

wolnym; 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć: 

■ w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy poniżej 70% obowiązkowych zajęć, 

■ w sposób bardzo nieudolny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji, 

■ nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, 

■ nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, 
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■ nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących popraw-

nie pod względem merytorycznym i metodycznym, 

■ nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować 

się do wybranego fragmentu zajęć, 

■ nigdy nie przygotowuje miejsca ćwiczeń, 

■ nigdy nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycz-

nego, a zachowanie ucznia na lekcji zawsze zagraża zdrowiu, a nawet ży-

ciu współćwiczących, 

■ nie dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych 

szkoły, a nawet często je niszczy i dewastuje; 

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego: 

■ nie zalicza większości testów i prób sprawnościowych ujętych w progra-

mie nauczania, 

■ nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których nie 

uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowot-

nych, 

■ nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, np. 

w ciągu roku szkolnego, 

■ nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu po-

prawy wyniku w danej próbie sprawności fizycznej; 

d) aktywności fizycznej: 

■ zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z bardzo rażącymi 

błędami technicznymi lub taktycznymi, 

■ wykonuje ćwiczenia zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami obowią-

zującymi w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych, 

■ nie potrafi wykonywać ćwiczeń nawet o bardzo niskim stopniu trudności, 

■ wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie, np. 

nie trafia do bramki, nie rzuca celnie do kosza, 

■ nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry 

właściwej lub szkolnej, 

■ stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na 

wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli; 

e) wiadomości: 

■ zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę niedostateczną, 

■ stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespoło-

wych, które były nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego, 

■ posiada niedostateczną wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motoryczne-

go, 

■ wykazuje się niedostatecznym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń 

sportowych w środowisku lokalnym i kraju. 

6.9. Postanowienia końcowe 

1. Zwolnienia lekarskie nie powodują obniżenia oceny za nieodpowiednią postawę 

ucznia, kompetencje społeczne oraz systematyczny udział w lekcjach. 
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2. Wszystkie oceny cząstkowe podlegają poprawie w terminie uzgodnionym z na-

uczycielem. 

3. Ocena poprawiona jest oceną ostateczną. 

4. Uczeń ma prawo wykonania danego ćwiczenia stosownie do swoich możliwości, 

np. obniżona wysokość przyrządu. 

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

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

okresie. 

6. Sytuacja wymieniona w punkcie 5 nie powoduje obniżenia oceny. 


