
KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności będzie       

brany  pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność 

oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej. 

Ocena zawsze uwzględnia indywidualne predyspozycje i możliwości uczniów. Ocena z 

wychowania fizycznego zawiera następujące informacje: 

 Chęci, czyli stosunku ucznia do własnej aktywności fizycznej, jego wysiłku wkładanego w 

wywiązywanie się z zadań 

 Postępu, czyli opisu poziomu osiągniętych zmian w stosunku do diagnozy wstępnej 

 Postawy, czyli stosunku do partnera, przeciwnika, sędziego, nauczyciela 

 Diagnozy, czyli wyniku osiągniętego w sportach wymiernych i dokładności wykonywania ćwiczeń. 

Postępy ucznia w zakresie kształcenia i wychowania fizycznego , umiejętności oraz aktywności 

ruchowej można kontrolować za pomocą różnorodnych testów, sprawdzianów i zaangażowania 

uczniów w zajęcia. Testy i sprawdziany przeznaczone  do kontroli postępu i rozwoju psychofizycznego 

ucznia są środkiem informującym o stopniu realizacji zadań kształcenia i wychowania w wychowaniu 

fizycznym. Wyniki uzyskane z przeprowadzonych prób, testów należy odnosić do postępu, który robią 

uczniowie. 

W trakcie realizacji zajęć wychowania fizycznego uczeń powinien być wdrażany do dokonywania 

rzetelnej samooceny własnej sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych.    

 

1. O jakości wystawionej oceny powinien decydować poziom jaki reprezentuje uczeń w zakresie 
poszczególnych kryteriów. Należy zwrócić uwagę na wysiłek jaki uczeń wkłada  w czynione 
postępy oraz aktywną jego postawę. 

 
2. Uczeń ma prawo zgłosić, że jest nieprzygotowany do zajęć ( brak stroju sportowego) 
      3 razy w danym okresie nauki. 

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

fizycznego, natomiast obowiązuje je aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

5.  Obowiązujący strój : koszulka sportowa , spodenki, skarpetki, obuwie zmienne  

      (halówki,    tenisówki, adidasy z jasną podeszwą),  dres ( szczególnie w okresie jesień,  



      zima, wiosna) 

            Dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć, nie wolno ćwiczyć w zegarkach, w 
            kolczykach, pierścionkach, łańcuszkach, bransoletach, w rozpuszczonych włosach     
            nadających się do związania , z długimi paznokciami, z gumą do żucia w ustach. 
 

6. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na podstawie zaświadczenia ( lekarskie, od rodziców) nie są 
zwalniani z obowiązku obecności na lekcji i udziału w niej. Uczeń, który jest nieobecny na 
sprawdzianie, ma obowiązek  przystąpić do niego w terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela. Uczniowie mający zwolnienie lekarskie z określonych ćwiczeń fizycznych mają 
obowiązek angażować się i wkładać maksimum wysiłku w inne dozwolone przez lekarza 
ćwiczenia. 

 
7. Nagradzany  będzie oceną bardzo dobrą lub dobrą, nie tylko wysiłek wkładany w wykonanie 

zadań kontrolno-oceniających, ale także postęp w jednostce lekcyjnej  lub wykazanie się 
specjalną inwencją twórczą. 

 
8. Uczniom stawiane  będą konkretne wymagania, a w ocenianiu będą uwzględniane 

obiektywne możliwości fizyczne ucznia. 
 

FORMY POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: 

1. Sprawdziany umiejętności – ocena poprawności wykonania określonych elementów 
technicznych gier zespołowych, ćwiczeń gimnastycznych  i  lekkoatletycznych. Pod uwagę 
brany jest wysiłek jaki uczeń włożył w stosunku do swych możliwości po to, by jego wyniki 
były najlepsze 

2. Sprawdziany motoryczności – ocenianie wg limitów czasowych uzyskanych w próbach 
sprawności oraz testach z uwzględnieniem postępów, jakie uczeń uczynił w toku nauki. 

3. Praca na lekcji – szczególna obserwacja i ocena aktywności. 
4. Wiadomości – sprawdzenie zdobytych wiadomości w działaniu praktycznym, prowadzenie 

rozgrzewki lub innego fragmentu zajęć oraz sędziowanie, sprawdziany teoretyczne 
 

SPOSOBY POZYSKIWANIA OCEN 

1. Praca na lekcji – szczególna obserwacja i ocena aktywności. 
2. Stosunek do przedmiotu – wysiłek jaki uczeń włożył w to, by jego wyniki w stosunku do 

swoich możliwości, były bardzo wysokie. 
3. Strój sportowy (zmienna koszulka, krótkie spodenki ewentualnie spodnie dresowe i zmienne 

obuwie sportowe na jasnej podeszwie) 
4. Dyscyplina na lekcji – podporządkowanie się poleceniom nauczyciela, przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa. 
5. Aktywność pozalekcyjna – premiowane oceną celującą jest uczestnictwo w zawodach 

międzyszkolnych jako reprezentant szkoły lub zajmowanie wysokich miejsc podczas zawodów 
reprezentując kluby sportowe w dyscyplinach sportowych nie objętych programem nauczania. 


