
 

Przedmiotowy system oceniania  
z wychowania fizycznego dla Gimnazjum  
w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce 

Opracowany przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego ZSI w Sokółce. 
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     Podstawą oceny jest systematyczny udział ucznia w zajęciach oraz jego 

aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej, postęp  

i zaangażowanie na lekcji, niezbędny zasób wiedzy teoretycznej oraz oceny 

cząstkowe uzyskane w ciągu semestru / roku. 

 

Kryteria oceny z wychowania fizycznego: 

 

1. Postawa i aktywność 

-  systematyczny udział ucznia w zajęciach  

- chęci i zaangażowanie się ucznia w lekcję 

- przestrzeganie zasad bhp (bezpieczne korzystanie ze sprzętu i urządzeń                                                                  
sportowych pod nadzorem nauczyciela i  stosowanie zasad asekuracji i samo 
asekuracji) 
- stosowanie zasad „fair play” oraz kulturalnego kibicowania 
- postawa wobec nauczyciela, np. pomoc w prowadzeniu części lekcji, w 

organizacji przyborów i przyrządów itp. 

- zainteresowanie lekcją 

- inwencja ucznia podczas lekcji, np. przygotowanie improwizacji ruchowej 

do wybranej muzyki 

- zainteresowanie się wybraną dyscypliną sportu 

- organizowanie zabaw i gier ruchowych w gronie rówieśników lub pomoc w 

przeprowadzeniu imprez sportowych na terenie szkoły  

W zależności od nasilenia się powyższych cech pozytywnych lub 

negatywnych nauczyciel może dokonać oceny bieżącej stawiając „+” i  

końcowym rozrachunku uczeń uzyskuje następującą ocenę: 

• ++++++  : celujący 

• +++++ : bardzo dobry 

• +++ +: dobry 
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2. Przygotowanie do lekcji 

a) wymagany stój sportowy (biała koszulka + spodenki sportowe, 

kolor ustalony wspólnie przez nauczyciela i uczniów, dresy, 

ortaliony  

w zależności od miejsca i warunków atmosferycznych); 

b) dopuszcza się brak stroju sportowego trzykrotnie w półroczu; 

każdy następny brak ma wpływ na ocenę w następujący sposób: 

celujący- zdarza mu się nie więcej niż 3 razy być nieprzygotowanym do lekcji; 

bardzo dobry- zdarza mu się nie więcej niż 3 w półroczu i nie więcej niż 6 razy 

w roku szkolnym być nieprzygotowanym do lekcji;  

 

dobry- uczeń jest przygotowany do zajęć, ale zdarzają mu się nie więcej niż 5 

razy w półroczu i nie więcej niż 10 w roku szkolnym być nieprzygotowanym do 

zajęć; 

 

dostateczny- był 7 razy nieprzygotowany do zajęć w półroczu, 14 razy w roku 

szkolnym; 

 

dopuszczający- ) jego nieprzygotowanie do zajęć przekroczyło 50 % ogólnej 

liczby godzin przeznaczonych na zajęcia wychowania fizycznego;  

 

niedostateczny- jest stale nieprzygotowany do zajęć; 
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3. Wiadomości. 

Uczniowie, którzy wykażą się wiedzą z zakresu znajomości dyscyplin 

sportowych,   podstawowych przepisów gier sportowych, zasad 

sędziowania oraz   aktualnych wydarzeń sportowych rozgrywanych na 

arenach krajowych i zagranicznych mogą otrzymać ocenę bardzo dobrą 

lub celującą.     

Ocena celująca- wszystkie poprawne odpowiedzi ucznia, w tym 

znajomość aktualnych wydarzeń sportowych. 

 Ocena bardzo dobra-  wszystkie poprawne odpowiedzi ucznia. 

Kontrola poziomu wiedzy jest połączona z czynnościami kontrolno- 

oceniającymi umiejętności ruchowe.            

                                                                                                                   

4. Oceny ze sprawdzianów umiejętności. 

Na początku każdego bloku tematycznego nauczyciel informuje jakie 

będą przeprowadzane sprawdziany. Przy wystawianiu oceny ze 

sprawdzianu umiejętności bierze się pod uwagę technikę wykonywanego 

ćwiczenia oraz zaangażowanie i postęp ucznia w opanowaniu danej 

czynności ruchowej. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Uczeń jest 

zobowiązany zaliczyć sprawdziany, które przeprowadzono podczas jego 

nieobecności w szkole. 
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5. Udział w zawodach sportowych. 

Za każdorazowe reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych uczeń 

otrzymuje bieżącą ocenę celującą. Bieżącą ocenę celującą uczeń 

otrzymuje również raz w semestrze za osiągane sukcesy sportowe w 

klubach pozaszkolnych.  

      

 

Kryteria oceniania i zasady wystawiania oceny śródrocznej  

i rocznej. 

Niezbędne wymagania do uzyskania przez ucznia oceny: 

 Celującej (6) – uczeń: 

1) wykazuje ogromne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków 

wynikających z realizacji treści podstawy programowej;  

2) zdarza mu się nie więcej niż 3 razy być nieprzygotowanym do lekcji;  

3) systematycznie podnosi poziom swojej sprawności fizycznej na zajęciach;  

4) jest aktywny w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej (jest 

zaangażowany w organizację szkolnych imprez sportowych);  

5) zawsze przestrzega zasad bhp oraz „fair play”; 

 6) w ocenach bieżących ucznia dominują 6 i 5. 

 

 

Bardzo dobrej (5) – uczeń: 

1) wykazuje zaangażowanie w wykonywanie obowiązków wynikających z 

realizacji treści podstawy programowej  

2) zdarza mu się nie więcej niż 3 w półroczu i nie więcej niż 6 razy w roku 

szkolnym być nieprzygotowanym do lekcji;  
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3) systematycznie doskonali swoją sprawność fizyczną wykazując w niej duże 

postępy;  

4) przestrzega zasad bhp oraz „fair play;”  

5) w ocenach bieżących ucznia dominują 5. 

 

Dobrej (4) – uczeń: 

1) wykazuje zaangażowanie w wykonywanie obowiązków wynikających z 

realizacji treści podstawy programowej;  

2) uczeń jest przygotowany do zajęć, ale zdarzają mu się nie więcej niż 5 razy w 

półroczu i nie więcej niż 10 w roku szkolnym być nieprzygotowanym do zajęć; 

3) stara się doskonalić swoją sprawność fizyczną i czyni postępy;  

4) na lekcjach stara się być aktywny i pracować systematycznie;  

5) przestrzega zasad bhp na lekcji i stara się przestrzegać zasad „fair play” ;  

6) w ocenach bieżących ucznia dominują 4 

 

Dostatecznej (3) – uczeń: 

1) przejawia zaangażowanie w wykonywanie obowiązków wynikających z 

realizacji treści podstawy programowej.  

2) był 7 razy nieprzygotowany do zajęć w półroczu, 14 razy w roku szkolnym;  

3) w niedużym stopniu zależy mu na doskonaleniu własnej sprawności fizycznej 

i osiąganiu postępów;  

4) nie zawsze przestrzega zasad „ fair- play” i bhp na lekcji; 

5) wykazuje brak współpracy z nauczycielem i grupą rówieśniczą;  

6) w ocenach bieżących dominują 3. 
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Dopuszczającej (2) – uczeń: 

1) wykazuje bardzo słabe zaangażowanie w wykonywanie obowiązków 

wynikających z realizacji treści podstawy programowej, wykonuje ćwiczenia 

niechętnie, bez zaangażowania; 

 2) jego nieprzygotowanie do zajęć przekroczyło 50 % ogólnej liczby godzin 

przeznaczonych na zajęcia wychowania fizycznego;  

3) nie przejawia zainteresowania własnym rozwojem fizycznym;  

4) łamie przepisy bhp i nie przestrzega zasad „fair play”;  

5) w ocenach bieżących ucznia dominują 2. 

 

 

Niedostatecznej (1) – uczeń: 

1) nie angażuje się w wykonywanie obowiązków wynikających z realizacji 

treści podstawy programowej;  

2) jest stale nieprzygotowany do zajęć;  

3) nie podejmuje jakiejkolwiek aktywności fizycznej w czasie lekcji  

4) nie dba o rozwój fizyczny swojego organizmu;  

5) nie przestrzega zasad bhp;  

6) w ocenach bieżących dominują 1;  

7) uczeń nie chciał poprawiać 1. 
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Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

 
 

           Nauczyciel oceniając ucznia na sprawdzianie może podwyższyć mu 
ocenę o jeden lub dwa stopnie  w stosunku do wykazywanego poziomu 
umiejętności, jeżeli zauważy znaczny postęp w opanowaniu danej umiejętności 
ruchowej oraz włożony przez niego  wysiłek, chęć i zaangażowanie. 
Oceniając ucznia z niepełnosprawnością intelektualną, z zespołem Aspergera 
lub autyzmem nauczyciel bierze pod uwagę indywidualne możliwości 
psychofizyczne ucznia. 
Uczeń z niepełnosprawnością ruchową może być zwolniony z danego 
sprawdzianu umiejętności, jeżeli jego niepełnosprawność uniemożliwia 
wykonanie zadania.  
 
 

 
1. Piłka Siatkowa 

     

 KLASA I 
 

ODBICIA PIŁKI SIATKOWEJ SPOSOBEM GÓRNYM 
 

Celujący Bezbłędnie odbija piłkę w sposobem oburącz górnym  
Bardzo dobry Bezbłędnie odbija piłkę po podrzucie partnera 

Dobry Podczas odbić popełnia jeden błąd 
Dostateczny Podczas odbić popełnia 2-3 niewielkie błędy 

Dopuszczający Podczas odbić popełnia większość błędów 
 
Błędy wykonania: 

1. Zła praca i ustawienie nóg. 
2. Nieprawidłowe ułożenie dłoni (koszyczek). 
3. Nieprawidłowe ułożenie ramion. 
4. Zbyt długie przytrzymanie piłki w dłoniach. 
5. Piłka „pchana” rzucona. 
6. Brak odbicia na wysokości czoła. 
7. Odbicie w ruchu zamiast w pozycji zatrzymanej. 
8. Nieprawidłowa ocena szybkości i toru lotu zbliżającej się piłki. 
9. Zbyt płaskie odbicia piłki. 
10. Podskok podczas odbicia. 
11. Podwójne odbicie piłki. 
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ODBICIA PIŁKI SIATKOWEJ SPOSOBEM DOLNYM 

 
Celujący Bezbłędnie odbija piłkę w parze sposobem oburącz dolnym  

Bardzo dobry Bezbłędnie odbija piłkę po podrzucie partnera 
Dobry Podczas odbić popełnia jeden błąd 

Dostateczny Podczas odbić popełnia 2-3 niewielkie błędy 
Dopuszczający Podczas odbić popełnia większość błędów 

 
Błędy wykonania: 

1. Nieprawidłowa postawa siatkarska. 
2. Zła praca nóg. 
3. Nieprawidłowe ułożenie dłoni i rąk. 
4. Nieprawidłowe przyjęcie piłki. 
5. Brak kontroli nad prawidłowym odbiciem piłki. 
6. Błędna praca rąk. 
7. Błędna ocena prędkości i toru lotu piłki. 
8. Podwójne odbicia. 

ZAGRYWKA TENISOWA 
 

Celujący Wykona zagrywkę po prostej i po skosie na boisko przeciwnika 
Bardzo dobry Wykona bezbłędnie zagrywkę 

Dobry Wykona zagrywkę i popełni jeden błąd 
Dostateczny Wykona zagrywkę i popełni 2-3 błędy 

Dopuszczający Wykona zagrywkę i popełni wiele błędów 
 
Błędy wykonania: 

1. Nieprawidłowy podrzut piłki. 
2. Niewłaściwa praca rąk. 
3. Niewłaściwa praca nóg. 
4. Nieprawidłowa praca dłoni i nadgarstka. 
5. Niewłaściwe ustawienie i praca barków. 
6. Przekroczenie linii końcowej boiska. 
7. Zagrywka „w siatkę”. 
8. Zagrywka „w aut”. 
9. Niewłaściwe uderzenie piłki, np. pchanie piłki. 

 
 

KLASA II 
 

ODBICIA PIŁKI SIATKOWEJ SPOSOBEM GÓRNYM W PARZE  
 

Celujący Bezbłędne naprzemienne odbicia piłki sposobem górnym i 
dolnym w miejscu 

Bardzo dobry Bezbłędnie odbija piłkę sposobem górnym w parach  
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Dobry Odbija w parach z jednym błędem 
Dostateczny Odbija w parach z 2-3 błędami 

Dopuszczający Podczas odbić uczeń popełnia większość błędów  
 
Błędy wykonania: 

1. Zła praca i ustawienie nóg. 
2. Nieprawidłowe ułożenie dłoni (koszyczek). 
3. Nieprawidłowe ułożenie ramion. 
4. Zbyt długie przytrzymanie piłki w dłoniach. 
5. Piłka „pchana” rzucona. 
6. Brak odbicia na wysokości czoła. 
7. Odbicie w ruchu zamiast w pozycji zatrzymanej. 
8. Nieprawidłowa ocena szybkości i toru lotu zbliżającej się piłki. 
9. Zbyt płaskie odbicia piłki. 
10. Podskok podczas odbicia. 
11. Podwójne odbicie piłki. 

 
ODBICIA PIŁKI SIATKOWEJ SPOSOBEM DOLNYM W PARZE  

 

Celujący Bezbłędne naprzemienne odbicia piłki sposobem górnym i 
dolnym w miejscu 

Bardzo dobry Bezbłędnie odbija piłkę sposobem dolnym w parach  
Dobry Odbija w parach z jednym błędem 

Dostateczny Odbija w parach z 2-3 błędami 
Dopuszczający Podczas odbić uczeń popełnia większość błędów  

 
Błędy wykonania: 

1. Nieprawidłowa postawa siatkarska. 
2. Zła praca nóg. 
3. Nieprawidłowe ułożenie dłoni i rąk. 
4. Nieprawidłowe przyjęcie piłki. 
5. Brak kontroli nad prawidłowym odbiciem piłki. 
6. Błędna praca rąk. 
7. Błędna ocena prędkości i toru lotu piłki. 
8. Podwójne odbicia. 

 
ZAGRYWKA TENISOWA 

 

Celujący Wykona poprawnie zagrywkę w określony sektor na boisku 
przeciwnika 

Bardzo dobry Wykona bezbłędnie zagrywkę po prostej i po skosie na boisko 
przeciwnika 

Dobry Wykona zagrywkę po prostej i po skosie, i popełni jeden błąd 
Dostateczny Wykona zagrywkę po prostej i po skosie, i popełni 2-3 błędy 

Dopuszczający Wykona zagrywkę po prostej i po skosie, i popełni wiele błędów 
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Błędy wykonania: 

1. Nieprawidłowy podrzut piłki. 
2. Niewłaściwa praca rąk. 
3. Niewłaściwa praca nóg. 
4. Nieprawidłowa praca dłoni i nadgarstka. 
5. Niewłaściwe ustawienie i praca barków. 
6. Przekroczenie linii końcowej boiska. 
7. Zagrywka „w siatkę”. 
8. Zagrywka „w aut”. 
9. Niewłaściwe uderzenie piłki, np. pchanie piłki. 

 
 

KLASA III 
 

ŁĄCZONE ODBICIA SPOSOBEM GÓRNYM I DOLNYM 
 

Celujący Bezbłędnie odbija piłkę na przemian sposobem górnym i dolnym 
w kole min 16 odbić 

Bardzo dobry Bezbłędnie odbija piłkę sposobem górnym i dolnym  
Dobry Odbija piłkę sposobem górnym i dolnym z niewielkimi błędami 

Dostateczny Odbija piłkę sposobem górnym i dolnym z dużą ilością błędów 

Dopuszczający Odbija piłkę sposobem górnym i dolnym popełniając większość 
błędów  

 
Błędy wykonania: 

1. Zła praca i ustawienie nóg. 
2. Nieprawidłowe ułożenie dłoni (koszyczek). 
3. Nieprawidłowe ułożenie ramion. 
4. Zbyt długie przytrzymanie piłki w dłoniach. 
5. Piłka „pchana” rzucona. 
6. Brak odbicia na wysokości czoła. 
7. Odbicie w ruchu zamiast w pozycji zatrzymanej. 
8. Nieprawidłowa ocena szybkości i toru lotu zbliżającej się piłki. 
9. Zbyt płaskie odbicia piłki. 
10. Podskok podczas odbicia. 
11.Podwójne odbicie piłki. 
12.Nieprawidłowa postawa siatkarska. 
13.Zła praca nóg. 
14.Nieprawidłowe ułożenie dłoni i rąk. 
15.Nieprawidłowe przyjęcie piłki. 
16.Brak kontroli nad prawidłowym odbiciem piłki. 
17.Błędna praca rąk. 
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ZAGRYWKA TENISOWA 
 

Celujący Dokona próby wykonania poprawnej zagrywki z wyskoku 

Bardzo dobry Wykona bezbłędnie zagrywkę w określone miejsce na boisku 
przeciwnika 

Dobry Wykona zagrywkę w określone miejsce na boisku przeciwnika i 
popełni jeden błąd 

Dostateczny Wykona zagrywkę w określone miejsce na boisku przeciwnika i 
popełni 2-3 błędy 

Dopuszczający Wykona zagrywkę w określone miejsce na boisku przeciwnika i 
popełni wiele błędów 

 
 
Błędy wykonania: 

1. Nieprawidłowy podrzut piłki. 
2. Niewłaściwa praca rąk. 
3. Niewłaściwa praca nóg. 
4. Nieprawidłowa praca dłoni i nadgarstka. 
5. Niewłaściwe ustawienie i praca barków. 
6. Przekroczenie linii końcowej boiska. 
7. Zagrywka „w siatkę”. 
8. Zagrywka „w aut”. 
9. Niewłaściwe uderzenie piłki, np. pchanie piłki. 

 
 
 

2. Piłka Koszykowa 
 

KLASA I 
 

KOZŁOWANIE PIŁKI SLALOMEM ZE ZMIANĄ KIERUNKU I RĘKI 
KOZŁUJĄCEJ 

 

Celujący Bezbłędne kozłowanie w biegu ze zmianą kierunku i ręki 
kozłującej 

Bardzo dobry Bezbłędne kozłowanie w truchcie ze zmianą kierunku i ręki 
kozłującej 

Dobry Kozłowanie w truchcie ze zmianą kierunku i ręki kozłującej z 
jednym błędem 

Dostateczny Kozłowanie truchcie ze zmianą kierunku i ręki z 2-3 błędami 
Dopuszczający Kozłowanie w marszu - uczeń popełnia większość błędów 

 
Błędy wykonania: 

1. Nieprawidłowe spychanie piłki palcami w kierunku podłoża. 
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2. Uderzenie piłki dłonią. 
3. Brak stałego kontaktu dłoni z piłką. 
4. Brak zmiany ręki (na dalszą) w kontakcie z przeciwnikiem. 
5. Brak płynności zmiany ręki kozłującej. 
6. Brak kontaktu wzrokowego z otoczeniem (patrzenie na piłkę podczas 

ćwiczenia). 
7. Brak postawy koszykarskiej. 
8. Nieprawidłowe kozłowanie (zbyt wysokie kozłowanie, przed sobą, patrzenie na 

piłkę). 
9. Brak asekuracji piłki ręką dalszą. 

 
DWUTAKT Z MIEJSCA PO KOŹLE 

 
Celujący Dwutakt po podaniu kozłem 

Bardzo dobry Bezbłędny dwutakt z miejsca po koźle 
Dobry Dwutakt z miejsca po koźle z 1 błędem 

Dostateczny Dwutakt z miejsca po koźle z 2-3 błędami 
Dopuszczający Dwutakt z miejsca po koźle z dużą ilością błędów  

 
Błędy wykonania: 

1. Wbieganie pod kosz pod niewłaściwym kątem. 
2. Zły moment chwytu piłki. 
3. Odbicie z niewłaściwej nogi. 
4. Zbędne ruchy piłką w czasie wykonywania dwutaktu. 
5. Brak „wyczucia” odległości do kosza. 
6. Zbyt wczesny wyrzut piłki. 
7. Zła praca rąk, a zwłaszcza nadgarstka w czasie rzutu. 
8. Brak wyskoku. 
9. Złe kroki dwutaktu. 
10. Brak zasłony podczas kozła. 
11. Brak lub zbyt późne przemieszczenie piłki nad głową do rzutu.  

  
KLASA II 

 
DWUTAKT PO PODANIU 

 
Celujący Dwutakt po kozłowaniu 

Bardzo dobry Bezbłędny dwutakt z miejsca po podaniu 
Dobry Dwutakt z miejsca po koźle z 1 błędem 

Dostateczny Dwutakt z miejsca po koźle z 2-3 błędami 
Dopuszczający Dwutakt z miejsca po koźle z popełnieniem większości błędów 
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Błędy wykonania: 
1. Wbieganie pod kosz pod niewłaściwym kątem. 
2. Zły moment chwytu piłki. 
3. Odbicie z niewłaściwej nogi. 
4. Złe kroki dwutaktu (brak właściwego rytmu). 
5. Zbędne ruchy piłką w czasie wykonywania dwutaktu. 
6. Brak „wyczucia odległości” do kosza. 
7. Zbyt wczesny wyrzut piłki. 
8. Brak lub zbyt późne przeniesienie piłki nad głową do rzutu.  
9. Zła praca ręki, a szczególności nadgarstka w czasie rzutu. 
10. Brak wyskoku. 
11. Zbyt głębokie „wchodzenie” pod kosz. 

 
KLASA III 

 
TOR PRZESZKÓD Z WYKORZYSTANIEM POZNANYCH ELEMENTÓW  

( KOZ.ŁOWANIE, RZUT WOLNY DO KOSZA) 
 

Celujący Wielokrotne prawidłowe wykonanie elementu podczas gry 
Bardzo dobry Wykonuje ćwiczenie bezbłędnie 

Dobry Wykonuje ćwiczenie i popełnia jeden błąd 
Dostateczny  Wykonuje ćwiczenie i popełnia 2-3 błędy 

Dopuszczający Wykonuje ćwiczenie i popełnia wiele błędów 

 
Błędy wykonania: 

1. Wbieganie pod kosz pod niewłaściwym kątem. 
2. Zły moment chwytu piłki. 
3. Odbicie z niewłaściwej nogi. 
4. Złe kroki dwutaktu (brak właściwego rytmu). 
5. Zbędne ruchy piłką w czasie wykonywania dwutaktu. 
6. Brak „wyczucia odległości” do kosza. 
7. Zbyt wczesny wyrzut piłki. 
8. Brak lub zbyt późne przeniesienie piłki nad głową do rzutu. 
9. Zła praca ręki, a szczególności nadgarstka w czasie rzutu. 
10. Brak wyskoku. 
11. Zbyt głębokie „wchodzenie” pod kosz. 
12. Zły moment zakończenia kozłowania. 
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3. Piłka Ręczna 
 
 

KLASA I 
 

KOZŁOWANIE PIŁKI LEWĄ I PRAWĄ RĘKĄ, PODANIA I CHWYTY W 
RYTMIE 3 KROKÓW 

 
Celujący Wykonuje ćwiczenie poprawnie i swobodnie w szybkim tempie 

Bardzo dobry Wykonuje bezbłędnie ćwiczenie 
Dobry Wykonuje ćwiczenie i popełnia 2 błędy 

Dostateczny Wykonuje ćwiczenie i popełnia 4 błędy 
Dopuszczający Wykonuje ćwiczenie i popełnia dużo błędów 

 
Błędy wykonania: 

Podczas podań i chwytów: 
1. Nieprawidłowe ustawienie nóg podczas podania piłki.  
2. Nieprawidłowy chwyt piłki. 
3. Brak odprowadzenia ręki rzucającej. 
4. Nieprawidłowa praca tułowia podczas podania. 
5. Brak wykończenia podania nadgarstkiem. 
6. Niewłaściwe podanie (zbyt lekkie, niskie, za wysokie, niecelne). 
7. Brak przejścia nogi zakrocznej do przodu po podaniu. 
8. Brak amortyzacji chwytu. 
9. Niewłaściwe ułożenie rąk i dłoni. 
10. Nieprawidłowa praca nóg i tułowia podczas chwytu. 

Podczas kozłowania:  
1. Nieprawidłowa praca nadgarstka. 
2. Brak stałego kontaktu dłoni z piłką. 
3. Brak zmiany ręki na dalszą w kontakcie z przeciwnikiem. 
4. Brak asekuracji kozłowania piłki ręką dalszą.  
5. Brak płynności zmiany ręki kozłującej.  
6. Patrzenie na piłkę podczas kozłowania. 
7. Zbyt wysokie kozłowanie. 
8. „Niesienie” piłki w dłoni. 
9. Brak prawidłowego rytmu 3 kroków. 
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KLASA II 
 

RZUT NA BRAMKĘ Z WYSKOKU 
 

Celujący Wykonuje silny i celny rzut na bramkę z wyskoku z odległości 
powyżej 9 m. 

Bardzo dobry Wykonuje bezbłędnie rzut na bramkę z wyskoku 
Dobry Wykonuje rzut na bramkę z wyskoku z jednym błędem 

Dostateczny Wykonuje rzut na bramkę z wyskoku i popełnia 2-3 błędy 
Dopuszczający Wykonuje rzut na bramkę z wyskoku i popełnia dużo błędów 

 

Błędy wykonania: 
1. Niewłaściwy nabieg na podanie i chwyt piłki. 
2. Błędny rytm 3 kroków. 
3. Przekroczenie linii 6 metrów (pola bramkowego). 
4. Brak głębokiego wskoku w pole bramkowe.  
5. Zbyt szybki wyrzut piłki z ręki. 
6. Brak odprowadzenia ręki daleko w tył. 
7. Niecelny, zbyt lekki rzut.  
8. Brak wykończenia rzutu nadgarstkiem. 
9. Brak wygięcia tułowia w tył. 

 
 

KLASA III 
 

TOR SPRAWNOŚCIOWY Z WYKORZYSTANIEM POZNANYCH ELEMENTÓW 
TECHNICZNYCH 

 

Celujący Wielokrotnie wykorzystuje poznanych elementów technicznych 
podczas gry 

Bardzo dobry Wykonuje bezbłędnie tor sprawnościowy 
Dobry Wykonuje tor sprawnościowy i popełnia jeden błąd 

Dostateczny Wykonuje tor sprawnościowy i popełnia 2-3 błędy 
Dopuszczający Wykonuje tor sprawnościowy i popełnia dużo błędów 

 
Błędy wykonania: 

1. Błędy podczas podań i chwytów (klasa I). 
2. Błędy podczas kozłowania (klasa I). 
3. Błędy podczas wykonywania rzutu (klasa II). 
4. Brak płynności połączenia poznanych elementów w całość. 
5. Nieumiejętność wykorzystania poznanych elementów podczas gry. 
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4. Piłka Nożna (chłopcy) 

 
KLASA I 

 
UDERZENIE I PRZYJĘCIE PIŁKI WEWNĘTRZNĄ CZĘŚCIĄ STOPY 

 
Celujący Swobodnie, pewnie i bezbłędnie wykonuje ćwiczenie 

Bardzo dobry Wykonuje ćwiczenie bezbłędnie  
Dobry Wykonuje ćwiczenie i popełnia jeden błąd  

Dostateczny Wykonuje ćwiczenie i popełnia dwa błędy 
Dopuszczający Wykonuje ćwiczenie i popełnia wiele błędów  

 
Błędy wykonania: 

1. Piłka odskakuje od nogi po przyjęciu. 
2. Brak prawidłowego ustawienia stopy.  
3. Brak celności w uderzeniu piłki.  
4. Brak kontroli nad uderzeniem piłki. 

 
KLASA II 

 
 

PRAWIDŁOWE PROWADZENIE I UDERZENIE PIŁKI PROSTYM 
PODBICIEM  

 
Celujący Swobodnie, pewnie i bezbłędnie wykonuje ćwiczenie 

Bardzo dobry Wykonuje ćwiczenie bezbłędnie  
Dobry Wykonuje ćwiczenie i popełnia jeden błąd  

Dostateczny Wykonuje ćwiczenie i popełnia dwa błędy 
Dopuszczający Wykonuje ćwiczenie i popełnia wiele błędów  

 
Błędy wykonania: 

1. Brak odpowiedniej postawy przy prowadzeniu i uderzeniu piłki. 
2. Niewłaściwe ustawienie stopy. 
3. Brak kontroli nad prowadzoną piłką. 
4. Zbyt długie patrzenie na piłkę (brak kontroli sytuacji na boisku). 
5. Zbyt wolne i niepewne prowadzenie piłki. 
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KLASA III 
 

 ZASTOSOWANIE POZNANYCH ELEMENTÓW W GRZE, STRZAŁY NA 
BRAMKĘ PO ZWODZIE I PO PODANIU PARTNERA 

 
Celujący Swobodnie, pewnie i bezbłędnie wykonuje ćwiczenie 

Bardzo dobry Wykonuje ćwiczenie bezbłędnie  
Dobry Wykonuje ćwiczenie i popełnia jeden błąd  

Dostateczny Wykonuje ćwiczenie i popełnia 2-3 błędy 
Dopuszczający Wykonuje ćwiczenie i popełnia wiele błędów  

 
Błędy wykonania: 

1. Niewłaściwy nabieg na piłkę po podaniu. 
2. Brak kontroli nad uderzeniem piłki. 
3. Niewłaściwie wykonanie zwodu. 
4. Brak celności strzałów. 
5. Brak koordynacji ruchów podczas zwodów i strzałów. 
6. Brak techniki i płynności podczas wykonywania ćwiczeń. 
7. Zbyt lekki i niekontrolowany strzał na bramkę. 

 
 
 

5. Gimnastyka 
 

UKŁAD GIMNASTYCZNY LUB WYKONANIE POJEDYNCZYCH ĆWICZEŃ 
GIMNASTYCZNYCH 

KLASA I 
Układ ćwiczeń złożony z minimum 3 elementów. 
KLASA II 
Układ ćwiczeń złożony z minimum 4 elementów. 
KLASA III 
Układ ćwiczeń złożony z minimum 5 elementów. 

 
Celujący Wykonuje własny układ ćwiczeń . 

Bardzo dobry Wykonuje bezbłędnie układ ćwiczeń . 
Dobry Wykonuje układ ćwiczeń i popełnia jeden błąd 

Dostateczny Wykonuje układ ćwiczeń i popełnia 2-3 błędy 
Dopuszczający Wykonuje układ z pomocą nauczyciela 

 
Błędy wykonania: 

1. Nieprawidłowe wejście na równoważnię. 
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2. Brak płynności wykonania ćwiczenia. 
3. Brak prawidłowego rozpoczęcia i zakończenia. 
4. Niewłaściwy zeskok. 
5. Nieprawidłowe wykonanie elementu układu. 
6. Niewykonanie, opuszczenie elementu układu. 
 

 
PRZEWRÓT W PRZÓD 

 
KLASA I 
Przewrót w przód z przysiadu podpartego o nogach prostych.. 
KLASA II 
Przewrót w przód z naskokiem na ręce.   
KLASA III 
Przewrót w przód z naskokiem na ręce ponad przeszkodą. 
 

 
Celujący Wykonuje przewrót w przód do dowolnej pozycji końcowej 

Bardzo dobry Wykonuje przewrót bezbłędnie 
Dobry Wykonuje przewrót i robi jeden błąd 

Dostateczny Wykonuj przewrót i popełnia 2-3 błędy  
Dopuszczający Wykonuje przewrót i popełnia wiele błędów 

 
 
Błędy wykonania: 

1. Słabe odbicie z nóg, odbicie jednonóż. 
2. Brak fazy lotu. 
3. Nieprawidłowe ułożenie i praca rąk. 
4. Zadarta głowa. 
5. Nieprawidłowe zgrupowanie (skulenie). 
6. Brak wyprostu nóg podczas fazy lotu. 
7. Zbyt wolne tempo wykonania.  
8. Przewrót wykonany przez bark. 
9. Błędne rozpoczęcie i zakończenie.  
10. Brak płynności wykonania. 
11. Niezachowanie linii przewrotów.  

 
 

PRZEWRÓT W TYŁ 
 

KLASA I 
Przewrót w tył z przysiadu do półszpagatu. 
KLASA II 
Przewrót w tył z przysiadu do rozkroku. 
KLASA III 
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Przewrót w tył z postawy zasadniczej do rozkroku 
 

Celujący Wykonuje przewrót w tył z postawy do postawy  
Bardzo dobry Wykonuje przewrót bezbłędnie 

Dobry Wykonuje przewrót i popełnia jeden błąd 
Dostateczny Wykonuj przewrót i popełnia 2-3 błędy  

Dopuszczający Wykonuje przewrót i popełnia wiele błędów 

 
Błędy wykonania: 

1. Przewrót wykonany przez bark. 
2. Niepoprawna praca nóg. 
3. Niepoprawna praca rąk. 
4. Nieprawidłowe zgrupowanie (skulenie). 
5. Zbyt wolne tempo wykonania. 
6. Brak płynności wykonania. 
7. Błędne rozpoczęcie i zakończenie.  
8. Niezachowanie linii przewrotów. 

 
 
 
 

STANIE NA RĘKACH  
 
 KLASA I 
Stanie na rękach z uniku podpartego. 
KLASA II 
Stanie na rękach z uniku podpartego. 
KLASA III 
Stanie na rękach z postawy zasadniczej. 

 
Celujący Wykonuje wolne stanie na rękach 

Bardzo dobry Wykonuje stanie na RR bezbłędnie 
Dobry Wykonuje stanie na RR i popełnia jeden błąd 

Dostateczny Wykonuje stanie na RR i popełnia 2-3 błędy  
Dopuszczający Wykonuje stanie na RR z pomocą nauczyciela  

 

Błędy wykonania: 
1. Zamach nogą ugiętą. 
2. Nieprawidłowe ułożenie rąk na podłożu (zbyt bliskie, dalekie ułożenie dłoni od 

ściany). 
3. Ugięcie ramion w stawach łokciowych. 
4. Niewłaściwe ułożenie głowy – zadarta i schowana.  
5. Nieprawidłowe ułożenie tułowia. 
6. Nieprawidłowe ułożenie nóg. 
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7. Brak płynności wykonania ćwiczenia.  
8. Błędne rozpoczęcie i zakończenie ćwiczenia. 

 
SKOK KUCZNY PRZEZ SKRZYNIĘ 

 
KLASA I 
Skok kuczny przez 4 części skrzyni. 
KLASA II 
Skok kuczny przez 5 części skrzyni. 
KLASA III 
Skok kuczny z odmachem nóg w tył przez 5 części skrzyni. 

 
Celujący Wykonuje skok kuczny przez skrzynię z odmachem nóg w tył 

Bardzo dobry Wykonuje bezbłędnie skok kuczny przez skrzynię 
Dobry Wykonuje skok kuczny przez skrzynię i popełnia jeden błąd 

Dostateczny Wykonuje skok kuczny przez skrzynię i popełnia 2-3 błędy 
Dopuszczający Wykonuje skok kuczny przez skrzynię i popełnia dużo błędów 

 
Błędy wykonania: 

1. Nieprawidłowy rozbieg. 
2. Niewłaściwy naskok na odskocznię. 
3. Odbicie jednonóż. 
4. Brak fazy lotu. 
5. Wychylenie barków w przód. 
6. Niewłaściwe ułożenie i praca rąk na skrzyni. 
7. Niewłaściwe lądowanie. 
8. Brak płynności w wykonaniu ćwiczenia. 
9. Brak prawidłowego rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia. 

 
 

SKOK ROZKROCZNY PRZEZ KOZŁA 
 

KLASA I 
Skok rozkroczny przez kozła wzdłuż.  
KLASA II 
Skok rozkroczny przez kozła wszerz.  
KLASA III 
Skok rozkroczny przez kozła z odmachem nóg.  
 

Celujący Wykonuje skok rozkroczny przez kozła z odmachem nóg w tył 
Bardzo dobry Wykonuje ćwiczenie bezbłędnie  

Dobry Wykonuje ćwiczenie i popełnia jeden błąd 
Dostateczny Wykonuje ćwiczenie i popełnia 2-3 błędy 

Dopuszczający Wykonuje ćwiczenie i popełnia dużo błędów  
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Błędy wykonania: 

1. Nieprawidłowy rozbieg.  
2. Niewłaściwy naskok na odskocznię.  
3. Odbicie jednonóż. 
4.  Brak fazy lotu.  
5. Niewłaściwe ułożenie i praca rąk na koźle.  
6. Skok rozkroczny o nogach ugiętych.  
7. Niewłaściwe lądowanie.  
8. Brak prawidłowego rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia. 
9. Brak płynności w wykonaniu ćwiczenia. 

 
 

 

6 .  Lekkoatletyka 
 

    Test sprawności fizycznej stanowi diagnozę sprawności i aktywności 
fizycznej oraz rozwoju fizycznego ucznia. Dla ucznia jest oceną poziomu 
jego własnej aktywności fizycznej. Przy jego interpretacji bierzemy pod 
uwagę postęp uzyskany przez ucznia oraz zaangażowanie w jego 
prawidłowe wykonanie. 
-Test sprawności fizycznej-   test K. Zuchory . 

 
 
 

SPRAWDZIANY Z MOTORYKI 
(sprawność kondycyjno - koordynacyjna) 

 
 

1.TEST SKOCZNOŚCI – skok w dal z rozbiegu (wynik w cm) 
 

 
DZIEWCZĘTA 

OCENA 

KLASA 6 5 4 3 2 

I od 411 376 - 410 336 - 375 304 - 335 276 - 303 
II od 425 390 - 424 350 - 389 318 - 349 286 - 317 
III od 432 397 - 431 357 - 396 325 - 356 293 - 324 
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CHŁOPCY 
OCENA 

KLASA 
6 5 4 3 2 

I od 461 410 - 460 369 - 409 332 - 368 296 - 331 
II od 486 435 - 485 394 - 434 357 - 393 321 - 356 
III od 510 459 - 509 418 - 458 381 - 417 345 - 380 

 
 
          Ze względu na brak skoczni ocena ze skoku w dal  z rozbiegu została zastąpiona 
oceną skoku w dal z miejsca. 
 

SKOCZNOŚĆ – skok w dal z miejsca (rezultat zmierzony stopami; w obliczeniach 
zaokrąglając wynik: mniej niż pół stopy – w dół; więcej niż pół stopy – w górę) 
 

Ocena 6 5 4 3 2 

Stopy 9 8 7 6 5 
 

 
2.SZYBKOŚĆ – 60 m na czas (start niski z bloków startowych, wynik w 

sekundach) 
 

DZIEWCZĘTA 
OCENA 

KLASA 6 5 4 3 2 

I do 9,3 10,1 – 9,4 10,8 – 10,2 11,4 – 10,9 12,0 – 11,5 
II do 9,0 9,8 – 9,1 10,6 – 9,9 11,2 – 10,7 11,8 – 11,3 
III do 8,8 9,6 – 8,9 10,4 – 9,7 11,0 – 10,5 11,6 – 11,1 

 
CHŁOPCY 

OCENA 

KLASA 
6 5 4 3 2 

I do 8,9 9,6 – 9,0 10,4 – 9,7 11,0 – 10,5 11,5 – 11,1 
II do 8,5 9,2 – 8,6 10,0 – 9,3 10,6 – 10,1 11,1 – 10,7 
III do 8,0 8,8 – 8,1 9,6 – 8,9 10,2 – 9,7 10,7 – 10,3 

 
          Ze względu na brak bieżni lekkoatletycznej ocena z biegu na dystans 60 m 
została zastąpiona oceną techniki startu niskiego z bloków startowych wg 
następujących kryteriów: 
Komenda „ na miejsca”: 
-prawidłowe przyjęcie pozycji klęku podpartego jednonóż na nodze zakrocznej 
- równomierne oparcie stóp o ścianki bloku  
- ustawienie dłoni przed linią startową na szerokość barków 
- kończyny górne wyprostowane w stawach łokciowych ustawione prawie pionowo  
- głowa swobodnie opuszczona w dół 
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- równomierne rozmieszczenie masy ciała na wszystkie punkty podparcia 
Komenda „gotów” 
- uniesienie wolnym ruchem bioder nieco powyżej poziomu bioder 
- przeniesienie masy ciała na kończyny górne 
- uzyskanie odpowiednich katów ugięcia w stawie kolanowym, nogi wykrocznej ok. 
90 stopni i zakrocznej 110-130 stopni 
Komenda „start” 
- energiczne odbicie się rękoma od bieżni 
- wykonanie zdecydowanego ruchu biodrami w przód ku górze 
- odbicie z bloków startowych obiema nogami 
- wspomaganie pracy nóg obszernymi wymachami ramion 
 -zna komendy biegu sprinterskiego, bezbłędnie wykonuje start niski 
-podczas startu popełnia 1 
-podczas startu popełnia 2-3 błędy 
-podczas startu popełnia większą ilość błędów 
-nie panuje nad techniką 
-lekceważy podejście do startu niskiego 
Popełniane błędy: 
- nieprawidłowe ułożenie dłoni na linii startowej 
- zbyt szerokie bądź wąskie ułożenie dłoni w stosunku do linii barków 
- niewłaściwe ustawienie ścianek bloku startowego 
- w pozycji „na miejsca” niewłaściwe ułożenie ciała 
- w pozycji „gotów” za niskie uniesienie bioder 
- zbyt wczesne oderwanie nogi zakrocznej 
- zbyt wczesne prostowanie się ćwiczącego po wybiegu 
 
 

3 SIŁA – rzuty piłką lekarską (sprawdzian wybrany przez nauczyciela, wynik w 
metrach) 

 
 

DZIEWCZĘTA 
Rzut piłką lekarską 3 kg w tył za głowę 

 
OCENA 

KLASA 6 5 4 3 2 

I od 6,90 6,00 – 6,80 5,00 – 5,90 4,20 – 4,90 3,60 – 4,10 
II od 7,70 6,80 – 7,60 5,90 – 6,70 5,20 – 5,80 4,70 – 5,10 
III od 8,60 7,70 – 8,50 6,80 – 7,60 6,20 – 6,70 5,70 – 6,10 
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CHŁOPCY 
Rzut piłką lekarską 3 kg w tył za głowę 

 
OCENA 

KLASA 6 5 4 3 2 

I od 8,20 7,40 – 8,10 6,40 – 7,30 5,40 – 6,30 4,50 – 5,30 
II od 9,70 8,80 – 8,60 7,90 – 8,70 7,00 – 7,80 6,00 – 6,90 
III od 11,50 10,8 – 11,4 9,7 – 10,7 8,70 – 9,60 7,80 – 8,60 

        

 
               7. Edukacja zdrowotna 
 

Ocenę bieżącą z edukacji zdrowotnej otrzymuje uczeń na podstawie oceny pracy 
wykonanej przez ucznia, np. prezentacja, referat, plakat oraz zaangażowania i 
jego aktywności w czasie tych zajęć.  
 
OCENA CELUJĄCA: 

1. Praca przygotowana i oddana w terminie. 
2. Treść pracy jest wyczerpująca merytorycznie i zgodna z tematem. 
3. Uczeń przejawia zaangażowanie podczas prezentacji swojej pracy.  

 
OCENA BARDZO DOBRA: 
                1. Treść pracy jest wyczerpująca merytorycznie i zgodna z tematem. 
                2. Uczeń przejawia zaangażowanie podczas prezentacji swojej pracy.  
 
OCENA DOBRA: 

1. Treść pracy jest wyczerpująca merytorycznie i zgodna z tematem. 
 
 
Wymagania edukacyjne z podstawy programowej dla uczniów III etapu 
edukacyjnego zawarte są również w planach wynikowych opracowanych 
dla poszczególnych klas na dany rok szkolny. 
 

      

Warunki uzyskiwania wyższej oceny niż przewidziana 

1. Po otrzymaniu oceny niezadowalającej ze sprawdzianu, uczeń ma 

możliwość poprawy w ciągu dwóch tygodni od daty wykonania zadania. 

2. Osoba, która nie mogła wykonać sprawdzianu (w przypadku 

nieobecności, choroby, itp.) powinna zaliczyć go w ciągu dwóch tygodni. 
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3. Ze względu na dłuższe nieobecności na lekcji spowodowane chorobą, 

kontuzją. Okres zaliczenia może być również wyznaczony indywidualnie, 

nie później jednak niż do końca semestru. 

4. W przypadku niedotrzymania przez ucznia terminu i ustalonych 

warunków z przyczyn nieusprawiedliwionych uczeń traci szansę poprawy 

oceny. 

 

Wymagania edukacyjne – zwolnienia z wychowania fizycznego 
 Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć 

wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

 W uzasadnionym przypadku uczeń może być zwolniony z wykonywania 

określonych ćwiczeń na lekcji lub z realizacji zajęć z wychowywania fizycznego 

zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkłach 

publicznych. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wydaje dyrektor szkoły na 

podstawie opinii wydanej przez lekarza specjalistę lub poradnię psychologiczno 

– pedagogiczną. 

 W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

 
1 .  Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia 

oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 
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przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania. 

2 .  Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności 

może zdawać egzamin klasyfikacyjny zgodnie z założeniami Statutu 

Szkoły. 

 

Sposoby informowania rodziców i uczniów o uzyskanych 

postępach ucznia 

Rodzice informowani są o postępach dziecka przez e- dziennik, w rozmowach 

indywidualnych i telefonicznych lub za pośrednictwem wychowawcy. 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów  

o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny oraz o sposobach 

sprawdzania osiągnięć uczniów. 

2. Oceny zdobywane przez uczniów są jawne. 

3. O przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej uczeń jest informowany na  

miesiąc przed jej wystawieniem. 
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Motywowanie uczniów 

 
Nauczyciel stara się motywować uczniów poprzez: 

1 .  Uświadamianie uczniom korzyści wynikających z aktywności fizycznej- 

poprawa stanu zdrowia (zwiększenie wydolności poszczególnych 

układów, poprawa stanu emocjonalnego),  zgrabna sylwetka, lepsza 

sprawność fizyczna itp. 

2 .  Zachęcanie do udziału w imprezach sportowych organizowanych na 

różnych szczeblach- uczniowie reprezentujący szkołę otrzymują bieżące 

oceny celujące. 

3 .  Uczestnictwo uczniów w zajęciach rekreacyjno – sportowych daje 

możliwość rozwijania ich pasji i zainteresowań. 

4 .  Oceny- nauczyciel wystawiając ocenę śródroczną i roczną bierze pod 

uwagę wysiłek i zaangażowanie ucznia w lekcję wychowania fizycznego. 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

Przedmiotowy system oceniania z wychowania 
fizycznego dla Szkoły Podstawowej w  

Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce 

Opracowany przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego ZSI w Sokółce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Podstawą oceny jest systematyczny udział ucznia w zajęciach oraz jego 

aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej, postęp  

i zaangażowanie na lekcji, niezbędny zasób wiedzy teoretycznej oraz oceny 

cząstkowe uzyskane w ciągu semestru / roku. 

Kryteria oceny z wychowania fizycznego: 

 

1. Postawa i aktywność 

-  systematyczny udział ucznia w zajęciach  

- chęci i zaangażowanie się ucznia w lekcję 

- przestrzeganie zasad bhp (bezpieczne korzystanie ze sprzętu i urządzeń                                                                  
sportowych pod nadzorem nauczyciela i  stosowanie zasad asekuracji i 
samo asekuracji) 
- stosowanie zasad „fair play” oraz kulturalnego kibicowania, 
- postawa wobec nauczyciela, np. pomoc w prowadzeniu części lekcji, w 

organizacji przyborów i przyrządów itp. 

- zainteresowanie lekcją 

- inwencja ucznia podczas lekcji, np. przygotowanie  improwizacji 

ruchowej do wybranej muzyki 

- zainteresowanie się wybraną dyscypliną sportu 

- organizowanie zabaw i gier ruchowych w gronie rówieśników lub 

pomoc w przeprowadzeniu imprez sportowych na terenie szkoły  

W zależności od nasilenia się powyższych cech pozytywnych lub 

negatywnych nauczyciel może dokonać oceny bieżącej stawiając „+” i  

końcowym rozrachunku uczeń uzyskuje następującą ocenę: 

• ++++++  : celujący 

• +++++ : bardzo dobry 

• ++++ : dobry 

 



 

2. Przygotowanie do lekcji 

a) wymagany stój sportowy (biała koszulka + spodenki sportowe, 

kolor ustalony wspólnie przez nauczyciela i uczniów, dresy, 

ortaliony  

w zależności od miejsca zajęć i warunków atmosferycznych); 

b) dopuszcza się brak stroju sportowego trzykrotnie w półroczu; 

każdy następny brak ma wpływ na ocenę w następujący sposób: 

celujący- zdarza mu się nie więcej niż 3 razy być nieprzygotowanym do 

lekcji; 

bardzo dobry- zdarza mu się nie więcej niż 3 w półroczu i nie więcej niż 

6 razy w roku szkolnym być nieprzygotowanym do lekcji;  

dobry- uczeń jest przygotowany do zajęć, ale zdarzają mu się nie więcej 

niż 5 razy w półroczu i nie więcej niż 10 w roku szkolnym być 

nieprzygotowanym do zajęć; 

 

dostateczny- był 7 razy nieprzygotowany do zajęć w półroczu, 14 razy w 

roku szkolnym; 

 

dopuszczający- ) jego nieprzygotowanie do zajęć przekroczyło 50 % 

ogólnej liczby godzin przeznaczonych na zajęcia wychowania fizycznego;  

 

niedostateczny- jest stale nieprzygotowany do zajęć; 

 

 

 

 



3. Wiadomości. 

  Uczniowie mogą otrzymać ocenę bardzo dobrą lub celującą jeśli wykażą się 

wiedzą z zakresu:  

- znajomości dyscyplin sportowych    

- podstawowych przepisów gier sportowych oraz zasad sędziowania   

- aktualnych wydarzeń sportowych rozgrywanych na arenach krajowych i 
zagranicznych  

Ocena celująca- wszystkie poprawne odpowiedzi ucznia, w tym znajomość 

aktualnych wydarzeń sportowych 

Ocena bardzo dobra-  wszystkie poprawne odpowiedzi ucznia      

   Kontrola poziomu wiedzy jest połączona z czynnościami kontrolno- 

oceniającymi umiejętności ruchowe.                                                                                                  

4. Oceny ze sprawdzianów umiejętności. 

Na początku każdego bloku tematycznego nauczyciel informuje jakie 

będą przeprowadzane sprawdziany. Przy wystawianiu oceny ze 

sprawdzianu umiejętności bierze się pod uwagę technikę wykonywanego 

ćwiczenia oraz zaangażowanie i postęp ucznia w opanowaniu danej 

czynności ruchowej. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Uczeń jest 

zobowiązany zaliczyć sprawdziany, które przeprowadzono podczas jego 

nieobecności w szkole. 

 



5. Udział w zawodach sportowych. 

Za każdorazowe reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych uczeń 

otrzymuje bieżącą ocenę celującą. Bieżącą ocenę celującą uczeń 

otrzymuje również raz w semestrze za osiągane sukcesy sportowe w 

klubach pozaszkolnych.  

   

 

Kryteria oceniania i zasady wystawiania oceny śródrocznej  

i rocznej: 

     Podstawą oceny jest systematyczny udział ucznia w zajęciach oraz jego 

aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej, postęp  

i zaangażowanie na lekcji, niezbędny zasób wiedzy teoretycznej oraz oceny 

cząstkowe uzyskane w ciągu semestru / roku. 

Niezbędne wymagania do uzyskania przez ucznia oceny: 

 Celującej (6) – uczeń: 

1) wykazuje ogromne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków 

wynikających z realizacji treści podstawy programowej;  

2) zdarza mu się nie więcej niż 3 razy być nieprzygotowanym do lekcji;  

3) systematycznie podnosi poziom swojej sprawności fizycznej na zajęciach;  

4) jest aktywny w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej (jest 

zaangażowany w organizację szkolnych imprez sportowych);  

5) zawsze przestrzega zasad bhp oraz „fair play”; 

 6) w ocenach bieżących ucznia dominują 6 i 5. 

 

 

 



Bardzo dobrej (5) – uczeń: 

1) wykazuje zaangażowanie w wykonywanie obowiązków wynikających z 

realizacji treści podstawy programowej  

2) zdarza mu się nie więcej niż 3 w półroczu i nie więcej niż 6 razy w roku 

szkolnym być nieprzygotowanym do lekcji;  

3) systematycznie doskonali swoją sprawność fizyczną wykazując w niej duże 

postępy;  

4) przestrzega zasad bhp oraz „fair play;”  

5) w ocenach bieżących ucznia dominują 5. 

Dobrej (4) – uczeń: 

1) wykazuje zaangażowanie w wykonywanie obowiązków wynikających z 

realizacji treści podstawy programowej;  

2) uczeń jest przygotowany do zajęć, ale zdarzają mu się nie więcej niż 5 razy w 

półroczu i nie więcej niż 10 w roku szkolnym być nieprzygotowanym do zajęć; 

3) stara się doskonalić swoją sprawność fizyczną i czyni postępy;  

4) na lekcjach stara się być aktywny i pracować systematycznie;  

5) przestrzega zasad bhp na lekcji i stara się przestrzegać zasad „fair play” ;  

6) w ocenach bieżących ucznia dominują 4 

 

Dostatecznej (3) – uczeń: 

1) przejawia zaangażowanie w wykonywanie obowiązków wynikających z 

realizacji treści podstawy programowej.  

2) był 7 razy nieprzygotowany do zajęć w półroczu, 14 razy w roku szkolnym;  

3) w niedużym stopniu zależy mu na doskonaleniu własnej sprawności fizycznej 

i osiąganiu postępów;  

4) nie zawsze przestrzega zasad „ fair- play” i bhp na lekcji; 

5) wykazuje brak współpracy z nauczycielem i grupą rówieśniczą;  

6) w ocenach bieżących dominują 3. 

 



Dopuszczającej (2) – uczeń: 

1) wykazuje bardzo słabe zaangażowanie w wykonywanie obowiązków 

wynikających z realizacji treści podstawy programowej, wykonuje ćwiczenia 

niechętnie, bez zaangażowania; 

 2) jego nieprzygotowanie do zajęć przekroczyło 50 % ogólnej liczby godzin 

przeznaczonych na zajęcia wychowania fizycznego;  

3) nie przejawia zainteresowania własnym rozwojem fizycznym;  

4) łamie przepisy bhp i nie przestrzega zasad „fair play”;  

5) w ocenach bieżących ucznia dominują 2. 

Niedostatecznej (1) – uczeń: 

 

1) nie angażuje się w wykonywanie obowiązków wynikających z realizacji 

treści podstawy programowej;  

2) jest stale nieprzygotowany do zajęć;  

3) nie podejmuje jakiejkolwiek aktywności fizycznej w czasie lekcji  

4) nie dba o rozwój fizyczny swojego organizmu;  

5) nie przestrzega zasad bhp;  

6) w ocenach bieżących dominują 1;  

7) uczeń nie chciał poprawiać 1. 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
 

         Nauczyciel oceniając ucznia na sprawdzianie może podwyższyć mu  ocenę 
o jeden lub dwa stopnie  w stosunku do wykazywanego poziomu umiejętności,  
jeżeli zauważy znaczny postęp w opanowaniu danej umiejętności ruchowej oraz 
włożony przez niego  wysiłek, chęć i zaangażowanie. 
Oceniając ucznia z niepełnosprawnością intelektualną, z zespołem Aspergera 
lub autyzmem nauczyciel bierze pod uwagę indywidualne możliwości 
psychofizyczne ucznia. 



Uczeń z niepełnosprawnością ruchową może być zwolniony z danego 
sprawdzianu umiejętności, jeżeli jego niepełnosprawność uniemożliwia 
wykonanie zadania.  
 

1. Piłka Siatkowa 

KLASA IV 
 

ODBICIA PIŁKI SIATKOWEJ SPOSOBEM GÓRNYM 
 

Celujący Bezbłędnie odbija piłkę sposobem oburącz górnym 3-4 razy 
Bardzo dobry Podczas odbić popełnia 1-2 błędy 

Dobry Podczas odbić popełnia 3-4 niewielkie błędy 
Dostateczny Podczas odbić popełnia większość błędów 

Dopuszczający Nie panuje nad piłką 
 
Błędy wykonania: 

1. Zła praca i ustawienie nóg. 
2. Nieprawidłowe ułożenie dłoni (koszyczek). 
3. Nieprawidłowe ułożenie ramion. 
4. Piłka „pchana” rzucona. 
5. Brak odbicia na wysokości czoła. 

 
 

ODBICIA PIŁKI SIATKOWEJ SPOSOBEM DOLNYM 
 

Celujący Bezbłędnie odbija piłkę sposobem oburącz dolnym 2-3  razy 
Bardzo dobry Podczas odbić popełnia jeden błąd 

Dobry Podczas odbić popełnia 2-3 niewielkie błędy 
Dostateczny Podczas odbić popełnia większość błędów 

Dopuszczający Nie panuje nad piłką 
 
Błędy wykonania: 

1. Nieprawidłowa postawa siatkarska. 
2. Zła praca nóg. 
3. Nieprawidłowe ułożenie dłoni i rąk. 
4. Nieprawidłowe przyjęcie piłki. 
 
 
 
 



KLASA V 
 

ODBICIA PIŁKI SIATKOWEJ SPOSOBEM GÓRNYM  
 

Celujący Bezbłędnie odbija piłkę sposobem oburącz górnym 5 razy 
Bardzo dobry Podczas odbić popełnia 1-2 błędy 

Dobry Podczas odbić popełnia 3-4 błędy 
Dostateczny Podczas odbić popełnia większość błędów 

Dopuszczający Słabo panuje nad piłką 
 
Błędy wykonania: 

1. Zła praca i ustawienie nóg. 
2. Nieprawidłowe ułożenie dłoni (koszyczek). 
3. Piłka „pchana” rzucona. 
4. Brak odbicia na wysokości czoła. 
5. Zbyt płaskie odbicia piłki. 
6. Podskok podczas odbicia. 

 
 

ODBICIA PIŁKI SIATKOWEJ SPOSOBEM DOLNYM 
 

Celujący Bezbłędnie odbija piłkę sposobem oburącz dolnym 5 razy 
Bardzo dobry Podczas odbić popełnia 1-2 błędy 

Dobry Podczas odbić popełnia 3-4 błędy 
Dostateczny Podczas odbić popełnia większość błędów 

Dopuszczający Słabo panuje nad piłką 
 
Błędy wykonania: 

1. Nieprawidłowa postawa siatkarska. 
2. Zła praca nóg. 
3. Nieprawidłowe ułożenie dłoni i rąk. 
4. Nieprawidłowe przyjęcie piłki. 
5. Brak kontroli nad prawidłowym odbiciem piłki. 
6. Błędna praca rąk. 

 

KLASA VI 
 

ŁĄCZONE ODBICIA SPOSOBEM GÓRNYM I DOLNYM 
 

Celujący Bezbłędnie odbija piłkę na przemian sposobem górnym i dolnym  
Bardzo dobry  Odbija piłkę sposobem górnym i dolnym z 1-2 błędami 

Dobry Odbija piłkę sposobem górnym i dolnym z 3-4 błędami 
Dostateczny Odbija piłkę sposobem górnym i dolnym z dużą ilością błędów 

Dopuszczający Odbija piłkę w sposób niepoprawny 



 
Błędy wykonania: 

1. Zła praca i ustawienie nóg. 
2. Nieprawidłowe ułożenie dłoni (koszyczek). 
3. Piłka „pchana” rzucona. 
4. Brak odbicia na wysokości czoła. 
5. Odbicie w ruchu zamiast w pozycji zatrzymanej. 
6. Zbyt płaskie odbicia piłki. 
7. Podskok podczas odbicia. 
11.Podwójne odbicie piłki. 
12.Nieprawidłowa postawa siatkarska. 
15.Nieprawidłowe przyjęcie piłki. 
16.Brak kontroli nad prawidłowym odbiciem piłki. 

 
 

ZAGRYWKA TENISOWA 
 

Celujący Wykona poprawnie zagrywkę 
Bardzo dobry Wykona zagrywkę z jednym błędem 

Dobry Wykona zagrywkę z 2-3 błędami 
Dostateczny Wykona zagrywkę popełniając większą ilość błędów 

Dopuszczający Wykona zagrywkę w sposób niepoprawny 
 
Błędy wykonania: 

1. Nieprawidłowy podrzut piłki. 
2. Niewłaściwa praca rąk. 
3. Niewłaściwa praca nóg. 
4. Przekroczenie linii końcowej boiska. 
5. Zagrywka „w siatkę”. 
 

 
2. Piłka Koszykowa 

 
KLASA IV 

 
KOZŁOWANIE PIŁKI W SLALOMIE 

 
Celujący Bezbłędne kozłowanie piłki w slalomie 

Bardzo dobry Kozłowanie piłki  z 1-2błędami 
Dobry Kozłowanie piłki z 3-4 błędami 

Dostateczny Kozłowanie z większą ilością błędów 
Dopuszczający Niepoprawne kozłowanie piłki 

 
Błędy wykonania: 



1. Nieprawidłowe spychanie piłki palcami w kierunku podłoża. 
2. Uderzenie piłki dłonią. 
3. Brak stałego kontaktu dłoni z piłką. 
4. Brak zmiany ręki (na dalszą) w kontakcie z przeciwnikiem. 
5. Brak kontaktu wzrokowego z otoczeniem (patrzenie na piłkę podczas 

ćwiczenia). 
6. Brak postawy koszykarskiej. 
7. Brak asekuracji piłki ręką dalszą. 

 
 

KLASA V 
 

PODANIA I CHWYTY PIŁKI   
 

Celujący Bezbłędnie wykonuje ćwiczenie 
Bardzo dobry Wykonuje ćwiczenie i popełnia 1-2 błędy 

Dobry Wykonuje ćwiczenie i popełnia 2-3 błędy 
Dostateczny Wykonuje ćwiczenie i popełnia 3-4 błędy 

Dopuszczający Wykonuje ćwiczenie i popełnia dużo błędów 
 

Błędy wykonania: 
 
1. Nieprawidłowe ustawienie nóg podczas podania piłki.  
2. Nieprawidłowy chwyt piłki. 
3. Brak wykończenia podania nadgarstkiem. 
4. Niewłaściwe podanie (zbyt lekkie, niskie, za wysokie, niecelne). 
5. Brak przejścia nogi zakrocznej do przodu po podaniu. 

 
 

DWUTAKT Z MIEJSCA PO KOŹLE 
 

Celujący Bezbłędny dwutakt z miejsca po koźle 
Bardzo dobry Dwutakt z miejsca po koźle z 1 błędem 

Dobry Dwutakt z miejsca po koźle z 2-3 błędami 
Dostateczny Dwutakt z miejsca po koźle z dużą ilością błędów 

Dopuszczający Niepoprawne wykonanie dwutaktu 

 
Błędy wykonania: 

1. Odbicie z niewłaściwej nogi. 
2. Brak „wyczucia” odległości do kosza. 
3. Zbyt wczesny wyrzut piłki. 
4. Zła praca rąk, a zwłaszcza nadgarstka w czasie rzutu. 
5. Brak wyskoku. 
6. Złe kroki dwutaktu. 



 
 

KLASA VI 
 

DWUTAKT PO KOZŁOWANIU W MARSZU I W TRUCHCIE   
 

Celujący Bezbłędnie wykonuje dwutakt w marszu i w truchcie z dowolnej 
strony 

Bardzo dobry Wykonuje ćwiczenie i popełnia jeden błąd 
Dobry Wykonuje ćwiczenie i popełnia 2-3 błędy 

Dostateczny  Wykonuje ćwiczenie i popełnia wiele błędów 
Dopuszczający Niepoprawne wykonanie dwutaktu 

 
Błędy wykonania: 

1. Zły moment chwytu piłki. 
2. Złe kroki dwutaktu (brak właściwego rytmu). 
3. Zbędne ruchy piłką w czasie wykonywania dwutaktu. 
4. Brak „wyczucia odległości” do kosza. 
5. Zbyt wczesny wyrzut piłki. 
6. Brak lub zbyt późne przeniesienie piłki nad głową do rzutu. 
7. Zła praca ręki, a szczególności nadgarstka w czasie rzutu. 
8. Brak wyskoku. 
9. Zbyt głębokie „wchodzenie” pod kosz. 

 
RZUT PIŁKI DO KOSZA 

 
Celujący Bezbłędnie rzuca piłkę do kosza 

Bardzo dobry Podczas rzutu popełnia 1-2 błędy 
Dobry Podczas rzutu popełnia 3-4 niewielkie błędy 

Dostateczny Podczas rzutu popełnia większość błędów 
Dopuszczający Niepoprawnie rzuca do kosza 

 
Błędy wykonania: 

1. Niewłaściwe ułożenie rąk i zła praca ramion. 
2. Brak wykończenia rzutu nadgarstkiem. 
3. Zła praca i ustawienie nóg. 
4. Rzut oburącz. 

 
 
 
 
 
 



3. Piłka ręczna 
 

KLASA IV 
 

KOZŁOWANIE PIŁKI W SLALOMIE  
 

Celujący Wykonuje ćwiczenie poprawnie i swobodnie  
Bardzo dobry Wykonuje ćwiczenie i popełnia 1-2 błędy 

Dobry Wykonuje ćwiczenie i popełnia 3-4 błędy 
Dostateczny Wykonuje ćwiczenie i popełnia 5 błędów 

Dopuszczający Wykonuje ćwiczenie i popełnia dużo błędów 

 
 
Błędy wykonania: 

1. Nieprawidłowa praca nadgarstka. 
2. Brak stałego kontaktu dłoni z piłką. 
3. Brak zmiany ręki na dalszą w kontakcie z przeciwnikiem. 
4. Brak asekuracji kozłowania piłki ręką dalszą.  
5. Brak płynności zmiany ręki kozłującej.  
6. Patrzenie na piłkę podczas kozłowania. 
7. Zbyt wysokie kozłowanie. 
8. „Niesienie” piłki w dłoni. 

 
 

KLASA V 
 

PODANIA I CHWYTY PIŁKI W RYTMIE 3 KROKÓW 
 

Celujący Wykonuje ćwiczenie poprawnie i swobodnie w określonym 
rytmie 

Bardzo dobry Wykonuje ćwiczenie i popełnia 1-2 błędy 
Dobry Wykonuje ćwiczenie i popełnia 3-4 błędy 

Dostateczny Wykonuje ćwiczenie i popełnia 5 błędów 
Dopuszczający Wykonuje ćwiczenie i popełnia dużo błędów 

Błędy wykonania: 
6. Nieprawidłowe ustawienie nóg podczas podania piłki.  
7. Nieprawidłowy chwyt piłki. 
8. Brak odprowadzenia ręki rzucającej. 
9. Brak wykończenia podania nadgarstkiem. 
10. Niewłaściwe podanie (zbyt lekkie, niskie, za wysokie, niecelne). 
11. Brak przejścia nogi zakrocznej do przodu po podaniu. 
12. Niewłaściwe ułożenie rąk i dłoni. 



 
KLASA VI 

 
RZUT NA BRAMKĘ Z PODŁOŻA 

 

Celujący Wykonuje silny i celny rzut na bramkę z podłoża z określonej 
odległości 

Bardzo dobry Wykonuje bezbłędnie rzut na bramkę z podłoża z jednym błędem 

Dobry Wykonuje bezbłędnie rzut na bramkę z podłoża i popełnia 2-3 
błędy 

Dostateczny Wykonuje bezbłędnie rzut na bramkę z podłoża i popełnia dużo 
błędów 

Dopuszczający Niepoprawnie wykonuje rzut na bramkę z podłoża 

 

Błędy wykonania: 
5. Przekroczenie linii 6 metrów (pola bramkowego). 
6. Zbyt szybki wyrzut piłki z ręki. 
7. Brak odprowadzenia ręki daleko w tył. 
8. Niecelny, zbyt lekki rzut. 
9. Brak wykończenia rzutu nadgarstkiem. 
10. Brak skrętu tułowia. 

 
 
 

4. Piłka Nożna (chłopcy) 
 

KLASA IV 
 

UDERZENIE I PRZYJĘCIE PIŁKI WEWNĘTRZNĄ CZĘŚCIĄ STOPY NA 
PODSTAWIE OBSERWACJI GRY 

 
Celujący Swobodnie, pewnie i bezbłędnie wykonuje ćwiczenie 

Bardzo dobry Wykonuje ćwiczenie i popełnia 1 błąd 
Dobry Wykonuje ćwiczenie i popełnia 2 błędy 

Dostateczny Wykonuje ćwiczenie i popełnia 3 błędy 
Dopuszczający Wykonuje ćwiczenie i popełnia wszystkie błędy 

 
Błędy wykonania: 

1. Piłka odskakuje od nogi po przyjęciu. 
2. Brak prawidłowego ustawienia stopy.  
3. Brak celności w uderzeniu piłki.  
4. Brak kontroli nad uderzeniem piłki. 



 
KLASA V 

 
PROWADZENIE PIŁKI PROSTYM PODBICIEM  

 
Celujący Swobodnie, pewnie i bezbłędnie wykonuje ćwiczenie 

Bardzo dobry Wykonuje ćwiczenie bezbłędnie  
Dobry Wykonuje ćwiczenie i popełnia jeden błąd  

Dostateczny Wykonuje ćwiczenie i popełnia dwa błędy 
Dopuszczający Wykonuje ćwiczenie i popełnia wiele błędów  

 
Błędy wykonania: 

1. Brak odpowiedniej postawy przy prowadzeniu. 
2. Niewłaściwe ustawienie stopy. 
3. Brak kontroli nad prowadzoną piłką. 
4. Zbyt długie patrzenie na piłkę (brak kontroli sytuacji na boisku). 
5. Zbyt wolne i niepewne prowadzenie piłki. 

 
 

 
KLASA VI 

 
STRZAŁY NA BRAMKĘ PO ZWODZIE 

 
Celujący Swobodnie, pewnie i bezbłędnie wykonuje ćwiczenie 

Bardzo dobry Wykonuje ćwiczenie bezbłędnie  
Dobry Wykonuje ćwiczenie i popełnia jeden błąd  

Dostateczny Wykonuje ćwiczenie i popełnia 2-3 błędy 
Dopuszczający Wykonuje ćwiczenie i popełnia wiele błędów  

 
Błędy wykonania: 

1. Niewłaściwy nabieg na piłkę. 
2. Brak kontroli nad uderzeniem piłki. 
3. Niewłaściwie wykonanie zwodu. 
4. Brak celności strzałów. 
5. Brak koordynacji ruchów podczas zwodów i strzałów. 
6. Brak techniki i płynności podczas wykonywania ćwiczeń. 
7. Zbyt lekki i niekontrolowany strzał na bramkę. 

 
 
 
 

 



5. Gimnastyka 
 

 
PRZEWRÓT W PRZÓD 

 
KLASA IV 
Przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego. 
KLASA V 
Przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego o nogach 
prostych.  
KLASA VI 
Przewrót w przód z marszu. 

 
Celujący Wykonuje przewrót bezbłędnie 

Bardzo dobry Wykonuje przewrót i robi 1-2błędy 
Dobry Wykonuj przewrót i popełnia 3-4 błędy 

Dostateczny Wykonuje przewrót i popełnia wiele błędów 
Dopuszczający Niepoprawnie wykonuje przewrót w przód 

 
Błędy wykonania: 

1. Słabe odbicie z nóg, odbicie jednonóż. 
2. Nieprawidłowe ułożenie i praca rąk. 
3. Zadarta głowa. 
4. Nieprawidłowe zgrupowanie (skulenie). 
5. Brak wyprostu nóg podczas fazy lotu. 
6. Zbyt wolne tempo wykonania.  
7. Przewrót wykonany przez bark. 
8. Błędne rozpoczęcie i zakończenie.  
9. Brak płynności wykonania. 
10. Niezachowanie linii przewrotów.  

 
PRZEWRÓT W TYŁ 

 
KLASA IV 
Przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego. 
KLASA V 
Dwa łączone przewroty w tył do przysiadu podpartego.  
KLASA VI 
Przewrót w tył z przysiadu podpartego do rozkroku. 

 
Celujący Wykonuje przewrót bezbłędnie 

Bardzo dobry Wykonuje przewrót i popełnia 1-2 błędy 
Dobry Wykonuj przewrót i popełnia 3-4 błędy 

Dostateczny Wykonuje przewrót i popełnia wiele błędów 
Dopuszczający Niepoprawnie wykonuje przewrót 



Błędy wykonania: 
1. Przewrót wykonany przez bark. 
2. Niepoprawna praca nóg. 
3. Niepoprawna praca rąk. 
4. Nieprawidłowe zgrupowanie (skulenie). 
5. Zbyt wolne tempo wykonania. 
6. Brak płynności wykonania. 
7. Błędne rozpoczęcie i zakończenie.  
8. Niezachowanie linii przewrotów. 

 
UKŁAD GIMNASTYCZNY LUB WYKONANIE POJEDYNCZYCH ĆWICZEŃ 

GIMNASTYCZNYCH 

KLASA IV 
Układ ćwiczeń złożony z minimum 2 elementów. 
KLASA V 
Układ ćwiczeń złożony z minimum 3 elementów. 
KLASA VI 
Układ ćwiczeń złożony z minimum 4 elementów. 

 

Celujący Wykonuje układ gimnastyczny bezbłędnie i z zachowaniem 
walorów estetycznych. 

Bardzo dobry Wykonuje bezbłędnie układ ćwiczeń.  
Dobry Wykonuje układ ćwiczeń i popełnia jeden błąd 

Dostateczny Wykonuje układ ćwiczeń i popełnia 2-3 błędy 
Dopuszczający Wykonuje układ z pomocą nauczyciela 

 
Błędy wykonania: 

1. Nieprawidłowe wejście na równoważnię. 
2. Brak płynności wykonania ćwiczenia. 
3. Brak prawidłowego rozpoczęcia i zakończenia. 
4. Niewłaściwy zeskok. 
5. Nieprawidłowe wykonanie elementu układu. 
6. Niewykonanie, opuszczenie elementu układu. 

 
STANIE NA RĘKACH  

 
KLASA IV 
Stanie na rękach z uniku podpartego z pomocą nauczyciela. 
KLASA V 
Stanie na rękach z uniku podpartego z pomocą nauczyciela. 
KLASA VI 
Stanie na rękach z uniku podpartego. 

 



Celujący Wykonuje stanie na RR bezbłędnie 
Bardzo dobry Wykonuje stanie na RR i popełnia 1-2 błędy 

Dobry Wykonuje stanie na RR i popełnia 3-4 błędy 
Dostateczny Wykonuje stanie na RR z pomocą nauczyciela 

Dopuszczający Wykonuje stanie na rękach z licznymi błędami 
 

Błędy wykonania: 
1. Zamach nogą ugiętą. 
2. Nieprawidłowe ułożenie rąk na podłożu (zbyt bliskie, dalekie ułożenie dłoni od 

ściany). 
3. Ugięcie ramion w stawach łokciowych. 
4. Niewłaściwe ułożenie głowy – zadarta i schowana.  
5. Nieprawidłowe ułożenie tułowia. 
6. Nieprawidłowe ułożenie nóg. 
7. Brak płynności wykonania ćwiczenia.  
8. Błędne rozpoczęcie i zakończenie ćwiczenia. 

 
SKOK KUCZNY PRZEZ SKRZYNIĘ 

 
KLASA VI 
Skok kuczny przez 3-4 części skrzyni. 

 
Celujący Wykonuje bezbłędnie skok kuczny przez skrzynię 

Bardzo dobry Wykonuje skok kuczny przez skrzynię i popełnia jeden błąd 
Dobry Wykonuje skok kuczny przez skrzynię i popełnia 2-3 błędy 

Dostateczny Wykonuje skok kuczny przez skrzynię i popełnia dużo błędów 
Dopuszczający Wykonuje ćwiczenie niepoprawnie 

 
Błędy wykonania: 

1. Nieprawidłowy rozbieg. 
2. Niewłaściwy naskok na odskocznię. 
3. Odbicie jednonóż. 
4. Wychylenie barków w przód. 
5. Niewłaściwe ułożenie i praca rąk na skrzyni. 
6. Niewłaściwe lądowanie. 
7. Brak płynności w wykonaniu ćwiczenia. 
8. Brak prawidłowego rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia. 

 
SKOK ROZKROCZNY PRZEZ KOZŁA 

 
KLASA V- VI 
 
Skok rozkroczny przez kozła.  

 



Celujący Wykonuje bezbłędnie skok rozkroczny przez kozła 
Bardzo dobry Wykonuje ćwiczenie i popełnia jeden błąd 

Dobry Wykonuje ćwiczenie i popełnia 2-3 błędy 
Dostateczny Wykonuje ćwiczenie i popełnia dużo błędów 

Dopuszczający Nieprawidłowo wykonuje ćwiczenie 

 
Błędy wykonania: 

1. Nieprawidłowy rozbieg.  
2. Niewłaściwy naskok na odskocznię.  
3. Odbicie jednonóż. 
4. Brak fazy lotu. 
5. Niewłaściwe ułożenie i praca rąk na koźle.  
6. Skok rozkroczny o nogach ugiętych.  
7. Niewłaściwe lądowanie.  
8. Brak prawidłowego rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia. 
9. Brak płynności w wykonaniu ćwiczenia. 

6 .  Lekkoatletyka 
 

  Test sprawności fizycznej stanowi diagnozę sprawności i aktywności 
fizycznej oraz rozwoju fizycznego ucznia. Dla ucznia jest oceną poziomu 
jego własnej aktywności fizycznej. Przy jego interpretacji bierzemy pod 
uwagę postęp uzyskany przez ucznia oraz zaangażowanie w jego 
prawidłowe wykonanie. 
Testy sprawności fizycznej: 
- test marszowo- biegowy Coopera, 
-  test Zuchory  

 
 

SPRAWDZIANY Z MOTORYKI 
(sprawność kondycyjno - koordynacyjna) 

 
1 .  TEST SKOCZNOŚCI – skok w dal z rozbiegu (wynik w cm)  

 
    

DZIEWCZĘTA 
OCENA 

KLASA 
6 5 4 3 2 

IV od 348 313 - 347 273 - 312 241 - 272 211 - 240 
V od 370 334 - 369 284 - 333 262 - 283 231 - 261 
VI od 390 356 - 389 316 - 355 284 - 315 256 - 283 

 
 



CHŁOPCY 
OCENA 

KLASA 6 5 4 3 2 

IV  od 395 354 - 394 313 - 353 276 - 312 234 - 275 
V od 418 368 - 417 324 - 367 287 - 323 251 - 286 
VI od 436 385 - 435 344 - 384 317 - 343 271 - 316 

 
          Ze względu na brak skoczni ocena ze skoku w dal  z rozbiegu została zastąpiona 
oceną skoku w dal z miejsca. 
 

SKOCZNOŚĆ – skok w dal z miejsca (rezultat zmierzony stopami; w obliczeniach 
zaokrąglając wynik: mniej niż pół stopy – w dół; więcej niż pół stopy – w górę) 

Ocena 6 5 4 3 2 
Stopy 9 8 7 6 5 

 
2 .  TEST SZYBKOŚCI – bieg na odcinku 60 m na czas (start niski z bloków 
startowych, wynik w sekundach). 
Przy pomocy nauczyciela uczeń dokonuje pomiaru tętna  w spoczynku i po 
wysiłku.  

 
DZIEWCZĘTA 

OCENA 

KLASA 6 5 4 3 2 

IV do 10,5 11,3 – 10,6 12,1 – 11,4 12,8 – 12,2 13,4 – 12,9 
V do 10,2 11,0 – 10,3 11,6 – 11,1 12,3 – 11,7 12,9 – 12,4 
VI do 9,7  10,5 – 9,8 11,2 – 10,6 11,9 – 11,3 12,5 – 12,0 

 
CHŁOPCY 

OCENA 

KLASA 
6 5 4 3 2 

IV do 9,8 10,5 – 9,9 11,3 – 10,6 11,9 – 11,4 12,4 – 12,0 
V do 9,5 10,3 – 9,6 11,0 – 10,4 11,7 – 11,1 12,1 – 11,8 
VI do 9,2 10,0 – 9,3 10,7 – 10,1 11,3 – 10,8 11,8 – 11,4 

 
          Ze względu na brak bieżni lekkoatletycznej ocena z biegu na dystans 60 m 
została zastąpiona oceną techniki startu niskiego z bloków startowych wg 
następujących kryteriów: 
Komenda „ na miejsca”: 
-prawidłowe przyjęcie pozycji klęku podpartego jednonóż na nodze zakrocznej 
- równomierne oparcie stóp o ścianki bloku  
- ustawienie dłoni przed linią startową na szerokość barków 
- kończyny górne wyprostowane w stawach łokciowych ustawione prawie pionowo  
- głowa swobodnie opuszczona w dół 



- równomierne rozmieszczenie masy ciała na wszystkie punkty podparcia 
Komenda „gotów” 
- uniesienie wolnym ruchem bioder nieco powyżej poziomu bioder 
- przeniesienie masy ciała na kończyny górne 
- uzyskanie odpowiednich katów ugięcia w stawie kolanowym, nogi wykrocznej ok. 
90 stopni i zakrocznej 110-130 stopni 
Komenda „start” 
- energiczne odbicie się rękoma od bieżni 
- wykonanie zdecydowanego ruchu biodrami w przód ku górze 
- odbicie z bloków startowych obiema nogami 
- wspomaganie pracy nóg obszernymi wymachami ramion 
 -zna komendy biegu sprinterskiego, bezbłędnie wykonuje start niski 
-podczas startu popełnia 1-2 
-podczas startu popełnia 3-4 błędy 
-podczas startu popełnia większą ilość błędów 
-nie panuje nad techniką 
-lekceważy podejście do startu niskiego 
Popełniane błędy: 
- nieprawidłowe ułożenie dłoni na linii startowej 
- zbyt szerokie bądź wąskie ułożenie dłoni w stosunku do linii barków 
- niewłaściwe ustawienie ścianek bloku startowego 
- w pozycji „na miejsca” niewłaściwe ułożenie ciała 
- w pozycji „gotów” za niskie uniesienie bioder 
- zbyt wczesne oderwanie nogi zakrocznej 
- zbyt wczesne prostowanie się ćwiczącego po wybiegu 
 

3 .  TEST SIŁY – rzuty piłką lekarską (sprawdzian wybrany przez nauczyciela, 
wynik w metrach). 
Uczeń dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela 
interpretuje wyniki. 

 
DZIEWCZĘTA 

Rzut piłką lekarską 3 kg w tył za głowę 
 

OCENA 

KLASA 6 5 4 3 2 

IV od 4,20 3,50 – 4,10 3,00 – 3,40 2,50 – 2,90 2,00 – 2,40 
V od 5,00  4,20 – 4,90 3,40 – 4,10 2,90 – 3,30 2,40 – 2,80 
VI od 5,80 5,10 – 5,70 4,30 – 5,00 3,60 – 4,20 3,10 – 3,50 

              

 
 
 
 
 
 



CHŁOPCY 
Rzut piłką lekarską 3 kg w tył za głowę 

 
OCENA 

KLASA 6 5 4 3 2 

IV od 5,80 5,10 – 5,70 4,20 – 5,00 3,20 – 4,10 2,10 – 3,10 
V od 6,30 5,60 – 6,20 4,50 – 5,50 3,50 – 4,40 2,60 – 3,40 
VI od 7,20 6,40 – 7,10 5,20 – 6,30 4,30 – 5,10 3,40 – 4,20 

      

 

 

RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ [ SIŁA ]  
 

Sprzęt i pomoce ; piłeczka 150 g obszyta skórą, taśma miernicza, znaczniki. 
Sposób wykonania: badany wykonuje trzy rzuty silniejszą ręką . 
Sposób wykonania rzutu dowolny. Badany może wykonać dwa rzuty próbne.  
Wynik: Z trzech rzutów zapisuje się najdalszy w pełnych metrach. 

 
Normy i oceny dla chłopców w metrach. 

 
OCENA 

wiek 6 5 4 3 2 

10 od 38 34-37 30-33 24-29 18-23 
11 od 42 38-41 34-37 28-33 22-27 
12 od 45 41-44 37-40 31-36 25-30 

 

 

Normy i oceny dla dziewcząt w metrach. 
    

OCENA 

wiek 6 5 4 3 2 

10 od 24 21-23 18-20 15-17 12-14 
11 od 26 23-25 19-22 16-18 13-15 

      12 od 30 27-29 23-26 19-22 16-18 
 

 

7.BASEN. 

    Uczniowie klas IV uczestniczą w zajęciach na basenie – min. 20 godz. 

Podstawą oceny ucznia jest systematyczność i aktywne uczestnictwo w 

zajęciach oraz stopień opanowania umiejętności pływackich ocenionych przez 

instruktora. 



   Wymagania edukacyjne z podstawy programowej dla uczniów II etapu 
edukacyjnego zawarte są także w planach wynikowych opracowanych dla 
poszczególnych klas na dany rok szkolny. 
 

 

Warunki uzyskiwania wyższej oceny niż przewidziana 

1. Po otrzymaniu oceny niezadowalającej ze sprawdzianu, uczeń ma 

możliwość poprawy w ciągu dwóch tygodni od daty wykonania zadania. 

2. Osoba, która nie mogła wykonać sprawdzianu (w przypadku 

nieobecności, choroby, itp.) powinna zaliczyć go w wyznaczonym 

terminie. 

3. Ze względu na dłuższe nieobecności na lekcji spowodowane chorobą, 

kontuzją  okres zaliczenia może być również wyznaczony indywidualnie, 

nie później jednak niż do końca semestru. 

4. W przypadku niedotrzymania przez ucznia terminu i ustalonych 

warunków z przyczyn nieusprawiedliwionych uczeń traci szansę poprawy 

oceny. 

 

Wymagania edukacyjne – zwolnienia z wychowania fizycznego 

 
 Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć 

wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

 W uzasadnionym przypadku uczeń może być zwolniony z wykonywania 

określonych ćwiczeń na lekcji lub z realizacji zajęć z wychowywania fizycznego 

zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkłach 



publicznych. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wydaje dyrektor szkoły na 

podstawie opinii wydanej przez lekarza specjalistę lub poradnię psychologiczno 

– pedagogiczną. 

 W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 
1 .  Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia 

oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania. 

2 .  Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności 

może zdawać egzamin klasyfikacyjny zgodnie z założeniami Statutu 

Szkoły. 

 

Sposoby informowania rodziców i uczniów o uzyskanych 

postępach ucznia. 

Rodzice na bieżąco obserwują postępy dziecka analizując oceny i uwagi o 

uczniu w e- dzienniku. Mogą również być informowani  w rozmowach 

indywidualnych i telefonicznych lub za pośrednictwem wychowawcy. 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów  

o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny oraz o sposobach 

sprawdzania osiągnięć uczniów. 

2. Oceny zdobywane przez uczniów są jawne. 

3. O przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej uczeń jest informowany na 

miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 



Motywowanie uczniów. 

 
Nauczyciel stara się motywować uczniów poprzez: 

1 .  Uświadamianie uczniom korzyści wynikających z aktywności fizycznej- 

poprawa stanu zdrowia (zwiększenie wydolności poszczególnych 

układów, poprawa stanu emocjonalnego),  zgrabna sylwetka, lepsza 

sprawność fizyczna itp. 

2 .  Zachęcanie do udziału w imprezach sportowych organizowanych na 

różnych szczeblach- uczniowie reprezentujący szkołę otrzymują bieżące 

oceny celujące. 

3 .  Uczestnictwo uczniów w zajęciach rekreacyjno – sportowych daje 

możliwość rozwijania ich pasji i zainteresowań. 

4 .  Oceny- nauczyciel wystawiając ocenę śródroczną i roczną bierze pod 

uwagę głównie wysiłek i zaangażowanie ucznia w lekcję wychowania 

fizycznego. 
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