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Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego  

w szkole podstawowej w klasach IV-VIII 
 

 

1. Skala ocen 

 

W ocenianiu zarówno cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym 

stosowane są następujące stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki: 

 

1 – niedostateczny 

2 – dopuszczający 

3 – dostateczny 

4 – dobry 

5 – bardzo dobry 

6 – celujący 

dodatkowe oznaczenia:  0,5 

 

 

2. Przedmiot oceny 

 

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 

 

 

Ocenianiu podlegają: 

 

 sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przedmiotu, 

 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. 

 

3. Kryteria ocen 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

 Prezentuje wybitny poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno – 

kondycyjnej. 

 Jest aktywny podczas lekcji, bardzo chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia 

nauczyciela. 

 Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno – zdrowotne. 

 Zawsze jest przygotowany do lekcji – posiada właściwy ubiór. 

 Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy i potrafi wykorzystywać go zgodnie z 

przeznaczeniem. 

 Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością 

pomocy przy ich organizacji. 

 Godnie reprezentuje szkołę w różnego typu zawodach sportowych 

 Osiąga bardzo duże postępy w motorycznym usprawnianiu 
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Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

 Prezentuje wysoki poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno- 

kondycyjnej. 

 Jest aktywny podczas lekcji chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia 

nauczyciela. 

 Swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. 

 Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno – zdrowotne. 

 Posiada właściwy ubiór na lekcji w-f. 

 Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy i potrafi wykorzystywać go zgodnie z 

przeznaczeniem. 

 Wykazuje się dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy 

przy ich organizacji. 

 Osiąga duże postępy w motorycznym usprawnianiu 

 

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

 Prezentuje dobry poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno- 

kondycyjnej. 

 Jest aktywny podczas lekcji wykonuje polecenia nauczyciela. 

 Swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. 

 Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno – zdrowotne. 

 Posiada właściwy ubiór na lekcji w-f. 

 Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy, nie zawsze potrafi wykorzystywać go zgodnie z 

przeznaczeniem. 

 Wykazuje się dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy 

przy ich organizacji. 

 Osiąga  postępy w motorycznym usprawnianiu 

 

 

 

 

Oceny dostateczną  otrzymuje uczeń, który: 

 

 Prezentuje słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno- 

kondycyjnej. 

 Nie wykazuje się aktywnością podczas lekcji, niechętnie wykonuje polecenia 

nauczyciela. 

 Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi pewne zastrzeżenia. 

 Jest mało zdyscyplinowany, jego nawyki higieniczno – zdrowotne przedstawiają pewne 

braki 

 Nie zawsze posiada ubiór na lekcji w-f. 

 Szanuje szkolny sprzęt sportowy, lecz nie potrafi go wykorzystywać zgodnie z 

przeznaczeniem. 

 Wykazuje się słabą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy 

ich organizacji. 

 Osiąga  słabe postępy w motorycznym usprawnianiu 
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Oceny dopuszczającą  otrzymuje uczeń, który: 

 

 Prezentuje bardzo słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno- 

kondycyjnej. 

 Nie wykazuje się aktywnością podczas lekcji, z dużym oporem wykonuje polecenia 

nauczyciela. 

 Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi wiele zastrzeżeń. 

 Jest niezdyscyplinowany, wykazuje duże braki prawidłowych nawyków higieniczno – 

zdrowotnych. 

 Bardzo często nie posiada właściwego ubioru na lekcji w-f. 

 Nie szanuje szkolnego sprzętu sportowego, nie potrafi go wykorzystywać zgodnie z 

przeznaczeniem. 

 Nie zna przepisów gier sportowych i nie potrafi pomóc organizacji zawodów 

sportowych. 

 Osiąga  bardzo słabe postępy w motorycznym usprawnianiu 

 

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

 Wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki 

przedmiotu. 

 Prezentuje bardzo słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno- 

kondycyjnej. 

 Nie przejawia żadnej aktywności podczas lekcji, nie wykonuje polecenia nauczyciela. 

 Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi wiele zastrzeżeń. 

 Jest niezdyscyplinowany, nie posiada prawidłowych nawyków higieniczno – 

zdrowotnych. 

 Regularnie nie posiada właściwego ubioru na lekcji w-f. 

 Niszczy szkolny sprzęt sportowy, nie potrafi go wykorzystywać zgodnie z 

przeznaczeniem. 

 Nie zna przepisów gier sportowych i nie potrafi pomóc organizacji zawodów 

sportowych. 

 Nie osiąga postępów w motorycznym usprawnianiu. 

 

 

 

Uczniowie z orzeczeniami, dysfunkcjami ruchowymi lub mający pewne ograniczenia 

w realizacji programu z wychowania fizycznego (zakaz wykonywania niektórych 

ćwiczeń - wskazania lekarza) oceniani są indywidualnie, adekwatnie do ich możliwości 

ruchowych w poszczególnych zadaniach i sprawdzianach. 

 

4. Sposób informowania o ocenach 

 

O uzyskaniu poszczególnych ocen uczniowie będą informowani na lekcjach wychowania 

fizycznego, bezpośrednio po wykonaniu określonego zadania (sprawdzianu, próby itp.) 

Rodzice natomiast będą informowani na bieżąco w czasie comiesięcznych konsultacji oraz 

zebrań. O uzyskanej przez ucznia ocenie niedostatecznej na koniec semestru lub roku 

szkolnego rodzice zostaną powiadomieni na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną. 


