
KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA  

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – klasa II d 

 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć: strój sportowy 

– przynoszony na lekcje wychowania fizycznego (koszulka z krótkim rękawem lub bluza 

sportowa, spodenki krótkie lub spodnie długie sportowe, obuwie sportowe z jasną podeszwą) 

oraz systematyczny udział w zajęciach i aktywność w działaniach na rzecz sportu szkolnego 

i kultury fizycznej. 

 

Ocena śródroczna oraz ocena roczna to oceny opisowe zawierające następujące informacje: 

1. Staranne wywiązywanie się z obowiązków na zajęciach. 

2. Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć. 

3. Stosunek do partnera i przeciwnika. 

4. Stosunek do własnego ciała. 

5. Aktywność fizyczna. 

6. Postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas 

zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami ( przeprowadzone sprawdziany są 

wyznacznikami pracy nad sobą i dają możliwość porównywania swoich wyników dla danego 

wieku). 

7. Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadań i poziom zdobytej 

wiedzy. 

8. Zaangażowanie poza lekcją wychowania fizycznego. 

Skala ocen cząstkowych: 

 

1 – niedostateczny 

2 – dopuszczający 

3 –dostateczny 

4 – dobry 

5- bardzo dobry 

6 – celujący 
 

Cele edukacyjne: 

1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów. 

2. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej uczniów. 

3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. 

 



Wymagania szczegółowe - przygotowanie ucznia do: 

1. Uczestnictwa w kulturze fizycznej w okresie nauki szkolnej, a także po jej zakończeniu. 

2. Inicjowania i współorganizowania aktywności ruchowej. 

3. Dokonywania wyboru całożyciowych form aktywności ruchowej. 

4. Kształtowania prozdrowotnego stylu życia oraz dbałości o zdrowie. 

 

Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia. Uczeń: 

- utrzymuje w czystości ręce i całe ciało, przebiera się przed zajęciami ruchowymi i po ich 

zakończeniu; wykonuje te czynności samodzielnie i w stosownym momencie; 

- dostosowuje strój do rodzaju pogody i pory roku w trakcie zajęć ruchowych odpowiednio na 

świeżym powietrzu i w pomieszczeniu; 

- wyjaśnia znaczenie ruchu w procesie utrzymania zdrowia; 

- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych, potrafi wybrać bezpieczne miejsca 

do zabawy, bezpiecznie posługuje się przyborami gimnastycznymi; 

- przygotowuje we właściwych sytuacjach i w odpowiedni sposób swoje ciało do wykonywania 

ruchu; 

- ma świadomość znaczenia systematyczności i wytrwałości w wykonywaniu ćwiczeń; 

- uznaje, że każdy człowiek ma inne możliwości w zakresie sprawności fizycznej, akceptuje 

sytuację dzieci, które z uwagi na chorobę nie mogą być sprawne w każdej formie ruchu. 

 

Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych. Uczeń: 

- przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń: postawa zasadnicza, rozkrok, wykrok, zakrok, 

stanie jednonóż, klęk podparty, przysiad podparty, podpór przodem, podpór tyłem, siad 

klęczny, skrzyżny, skulony, prosty; 

- pokonuje w biegu przeszkody naturalne i sztuczne, biega z wysokim unoszeniem kolan, biega 

w połączeniu ze skokiem, przenoszeniem przyborów np. piłki, pałeczki, z rzutem do celu 

ruchomego i nieruchomego, bieg w różnym tempie, realizuje marszobieg; 

- rzuca i podaje jednorącz, w miejscu i ruchu, oburącz do przodu, znad głowy, piłką małą i dużą, 

rzuca małymi przyborami na odległość i do celu, skacze jednonóż i obunóż ze zmianą tempa, 

kierunku, pozycji ciała, skacze w dal dowolnym sposobem, skacze przez skakankę, wykonuje 

przeskok zawrotny przez ławeczkę, naskoki i zeskoki, skoki zajęcze; 

Uczeń wykonuje ćwiczenia zwinnościowe: 



- skłony, skrętoskłony, przetoczenie, czołganie, podciąganie, czworakowanie ze zmianą kierunku 

i tempa ruchu, wspina się, mocuje w pozycjach niskich i wysokich, podnosi i przenosi 

przybory; przewrót w przód z przysiadu podpartego; ćwiczenia równoważne bez przyboru i z 

przyborem np. na ławeczce gimnastycznej; 

- samodzielnie wykonuje ćwiczenia prowadzące do zapobiegania wadom postawy; 

- sprawnie korzysta z różnych przyborów gimnastycznych. 

 

Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych. Uczeń: 

- organizuje zespołową zabawę lub grę ruchową z wykorzystaniem przyboru lub bez; 

- zachowuje powściągliwość w ocenie sprawności fizycznej koleżanek i kolegów – uczestników 

zabawy, respektuje ich prawo do indywidualnego tempa rozwoju, radzi sobie w sytuacji 

przegranej i akceptuje zwycięstwo, np. drużyny przeciwnej, gratuluje drużynie zwycięskiej 

sukcesu; 

- respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych, przepisy ruchu drogowego w odniesieniu 

do pieszych, rowerzystów, rolkarzy, biegaczy i innych osób, których poruszanie się w miejscu 

publicznym może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa; 

- uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, z wykorzystaniem różnych rodzajów piłek; 

- wykonuje prawidłowo elementy charakterystyczne dla gier zespołowych: rzuty i chwyty ringo, 

podania piłki do partnera jednorącz i oburącz w miejscu i w ruchu, odbicia piłki, kozłowanie 

w miejscu i w ruchu, podania piłki w miejscu i w ruchu, prowadzenie piłki, strzał do celu; 

- układa zespołowe zabawy ruchowe i w nich uczestniczy, ma świadomość, iż sukces w takiej 

zabawie odnosi się dzięki sprawności, zaradności i współdziałaniu; 

- jeździ na dostępnym sprzęcie sportowym, np. hulajnodze, rolkach, rowerze, sankach, łyżwach. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę CELUJĄCĄ, gdy: 

- Aktywnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego 

- Systematycznie przynosi strój sportowy 

- Inspiruje działalność sportową na terenie szkoły 

- Posiada bardzo wysoką sprawność fizyczną 

- Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych 

- Uczestniczy w zajęciach sportowych szkolnych i pozaszkolnych 

 



Uczeń otrzymuje ocenę BARDZO DOBRĄ, gdy: 

- Osiąga wysoką sprawność fizyczną 

- Systematycznie przynosi strój sportowy 

- Ćwiczenia wykonuje właściwą techniką w odpowiednim tempie 

- Zna przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie 

- Posiada teoretyczne wiadomości dotyczące przedmiotu i stosuje je w praktyce 

- Cechuje go pozytywny stosunek do przedmiotu i aktywna postawa na lekcjach 

- Chętnie reprezentuje szkołę w zawodach 

 

Uczeń otrzymuje ocenę DOBRĄ, gdy: 

- Systematycznie przynosi strój sportowy 

- Większość ćwiczeń wykonuję prawidłowo 

- Przy pomocy nauczyciela potrafi wykorzystać w praktyce nabyte umiejętności 

- Posiada teoretyczne wiadomości dotyczące przedmiotu 

- Uzyskuje postępy w osiąganiu sprawności fizycznej. 

- Jego postawa na lekcjach nie budzi większych zastrzeżeń 

 

Uczeń otrzymuje ocenę DOSTATECZNĄ, gdy: 

- Sporadycznie zapomina o stroju sportowym 

- Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi 

- Jego wiadomości z zakresu przedmiotu są niewystarczające 

- Cechuje go brak aktywności na lekcjach wychowania fizycznego 

- Wykazuje małe postępy w doskonaleniu umiejętności 

- Jego postawa na lekcjach nie zawsze jest właściwa 

 

Uczeń otrzymuje ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ, gdy: 

- Często zapomina o stroju sportowym 

- Wykazuje niechęć do ćwiczeń, popełnia liczne błędy techniczne 



- Posiada bardzo małe wiadomości z zakresu wychowania fizycznego 

- Cechuje go brak aktywności na lekcjach wychowania fizycznego 

- Często opuszcza lekcje wychowania fizycznego 

 

Uczeń otrzymuje ocenę NIEDOSTATECZNĄ, gdy: 

- Nie realizuje wymagań programowych 

- Bardzo często nie przynosi stroju sportowego 

- Nie wykonuje ćwiczeń 

- Nie posiada w najmniejszym stopniu wiedzy z wychowania fizycznego 

- Na lekcjach przyjmuje postawę arogancką i lekceważącą 

- Nie wykazuje postępów w doskonaleniu umiejętności 

- Często opuszcza lekcje wychowania fizycznego 

Zasady poprawy ocen cząstkowych: 

Jeżeli uczeń nie uczestniczył w zajęciach z różnych powodów ma  możliwość zaliczyć 

wymagane sprawdziany w terminie ustalonym z nauczycielem. 

 

Forma kontroli i oceny: 

1. Kontrola i ocena bieżąca. 

2. Ocena okresowa – półroczna. 

3. Ocena roczna. 

Częstotliwość oceniania: 

- Minimalna ilość ocen w semestrze (zgodnie z WSO). 

- Aktywność na każdej lekcji oraz udział w zajęciach pozalekcyjnych na koniec semestru i roku 

szkolnego). 

- Udział w zawodach sportowych (bezpośrednio po). 

- Frekwencja sprawdzana na każdej lekcji (ocena na koniec każdego miesiąca). 

- Postęp sprawności fizycznej (2 razy w roku). 

- Umiejętności, nie mniej niż jeden raz w miesiącu. 

- Wiadomości, na bieżąco. 



 

Uczeń jest oceniany za : 

- Przygotowanie do lekcji – systematyczne noszenie stroju (uczeń po trzecim braku stroju i za 

każdy następny otrzymuje ocenę niedostateczną) 

- Uczestnictwo w lekcji – ocena za zaangażowanie i aktywność na lekcji; uczniowie otrzymują 

„plusy” za przejawy zaangażowania, wykonywanie ćwiczeń w sposób zbliżony do swoich 

maksymalnych możliwości, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach i współzawodnictwo 

w ich realizacji; uczniowie otrzymują „ minusy” za niechętny lub negatywny stosunek do 

uczestnictwa w zajęciach, brak dyscypliny, w przypadku ewidentnego lekceważenia swoich 

obowiązków uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną; trzy „ plusy” ocena bdb, sześć 

„plusów” ocena celująca, trzy „ minusy” ocena ndst. 

- Sprawność motoryczną – poziom zdolności motorycznych oceniany za pomocą prób szybkości, 

wytrzymałości, siły MM brzucha, siła RR. Oceniając sprawność motoryczną oceniamy postęp, 

jaki wykazuje uczeń w trakcie swojej edukacji. 

- Umiejętności– poziom umiejętności ucznia z zakresu realizowanych form aktywności ruchowej 

z uwzględnieniem postępu;  

- Wiadomości – uczniowie powinni wykazać się wiadomościami z zakresu kultury fizycznej, 

olimpiad, przepisów dyscyplin sportowych, aktualności sportowych, tematyki dotyczącej 

zdrowego stylu życia. 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć: testy sprawnościowe, lekkoatletyka, zespołowe gry sportowe, 

gimnastyka, aktywność fizyczna, reprezentowanie szkoły, odpowiedź ustna. 

Formy badania osiągnięć uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności z wychowania fizycznego 

mają wagę 1. 

Poprzez ocenianie kształtujące uczeń uzyskuje wskazówki w jaki sposób powinien pracować 

dalej, aby poprawić efekty swojej pracy. 

 

Szczepanik Monika 


