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I. W przedmiotowym systemie oceniania przedmiotem kontroli i oceny są: 

1. – wiadomości 

2. – umiejętności 

3. – poziom sprawności fizycznej i jej postęp 

4. – zachowania i postawy: 

 Aktywność i zaangażowanie 

 Sumienność 

 Systematyczność 

 Przestrzeganie zasad fair play 

 Udział w zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych 

 Aktywność sportowa i turystyczna 

 Strój i higiena osobista 

Ad. 1. Kontrola i ocena z zakresu wiadomości powinna odbywać się wyłącznie podczas 

praktycznych zajęć ze sprawności motorycznej i umiejętności ruchowych, w ścisłym 

powiązaniu z tymi zajęciami.  

Ad. 2. Umiejętności – przy ocenianiu należy brać pod uwagę: 

- poprawność wykonania 

- indywidualny postęp osiągnięć uczniów w opanowaniu danych umiejętności. 

Ad. 3. Poziom sprawności fizycznej i jej postęp – do oceny tego kryterium służy test 

sprawności. W teście tym wykorzystano powszechnie stosowane mierniki testu K. Zuchory – 

Indeks Sprawności Fizycznej i z opracowanych na potrzeby szkoły standardów wymagań z 

lekkiej atletyki. 

II. Kryteria na poszczególne oceny śródroczne i końcoworoczne. 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 Spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz aktywnie uczestniczy w 

życiu sportowym na i poza terenem szkoły bądź też w innych formach działalności 

związanych z kulturą fizyczną; 

 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu kultury fizycznej  

 Systematycznie podnosi poziom własnej sprawności fizycznej;  

 Uzyskuje oceny bardzo dobre i celujące z testów sprawności fizycznej; 

 Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Prezentuje umiejętności ruchowe na poziomie bardzo dobrym; 

 Wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione; 

 Jest koleżeński, zdyscyplinowany i ambitny; 

 Potrafi wykorzystać posiadane umiejętności i wiadomości w praktyce; 



 Systematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego i podnosi poziom 

swoje sprawności ruchowej, 

 Uczestniczy w zawodach szkolnych. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Uczeń w zasadzie opanował materiał podstawy programowej; 

 Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną; 

 Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie z małymi błędami 

technicznymi; 

 Posiadane umiejętności i wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy 

nauczyciela; 

 Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad poprawą swoje sprawności 

fizycznej, wskazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie; 

 Jego postawa i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Nie stosuje się do zasad postawy sportowej; 

 Często opuszcza i nie ćwiczy na zajęciach. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 Wykazuje brak zaangażowania w wykonywanie testów lub sprawdzianów; 

 Niechętnie wykonuje ćwiczenia na lekcji; 

 Jego postawa sportowa budzi poważne zastrzeżenia; 

 Bardzo często opuszcza i nie ćwiczy na zajęciach. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Ma lekceważący stosunek do zajęć, odmawia wykonania wymaganych ćwiczeń; 

 Na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże braki oraz rażące braki w 

zakresie wychowania społecznego. 

III. Uwagi końcowe; 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o sposobie i zasadach 

oceniania oraz wymaganiach edukacyjnych. 

2. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów powinna być dokonywana po zrealizowaniu 

określonego cyklu zadań. 

3. Wszystkie oceny powinny być na bieżąco podawane do wiadomości ucznia. 

4. Oceny ze sprawdzianów uczeń może poprawić lub zaliczyć (w przypadku 

niedyspozycji lub nieobecności) w ciągu dwóch tygodni. 

5. Trzykrotny brak stroju obniża ocenę semestralną o jeden stopień. 

6. Osiągnięte sukcesy w zawodach sportowych wpływają na podwyższenie oceny z 

przedmiotu. 

 

 

 



 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

II ETAP EDUKACYJNY 

KLASA IV  

1. Gimnastyka: Przewrót w przód z przysiadu do przysiadu podpartego. Przewrót w tył z 

przysiadu do przysiadu lub rozkroku.  

2. Lekkoatletyka: Start wysoki, technika biegu krótkiego. Bieg na 60 m. Rzut piłeczką 

palantową z miejsca. Bieg na 400 m. Marszobieg 8 min. 

3. Mini piłka siatkowa: Poruszanie się po boisku. Odbicia piłki sposobem górnym. 

Przyjęcia i podania piłki sposobem dolnym. Zagrywka sposobem dolnym z odl. 3 m.  

4. Mini piłka koszykowa: Kozłowanie piłki ze zmianą kierunku i ręki. Rzut do kosza 

oburącz po zatrzymaniu naskokiem na 1 tempo.  

5. Mini piłka ręcz: Kozłowanie piłki slalomem ze zmianą ręki. Rzut piłką do bramki z 

biegu. Podania półgórne jednorącz w miejscu.  

6. Mini piłka nożna: Podanie i przyjęcie piłki wewnętrzna częścią stopy. Prowadzenie 

piłki slalomem zakończone strzałem do bramki.  

KLASA V  

1. Gimnastyka: Przewrót w przód ze stania do przysiadu podpartego Stanie na rękach z 

asekuracją.  

2. Lekkoatletyka: Starty z różnych pozycji. Bieg na 60 m. Rzut piłeczką palantową z 

rozbiegu. Technika biegu długiego. Bieg na 600 m. Marszobieg 8 min 

3. Mini piłka siatkowa: Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w parach. Zagrywka 

sposobem górnym i dolnym z odl. 7m 

4. Mini piłka koszykowa: Rzut do kosz jednorącz z miejsca. Rzut do kosza jednorącz po 

kozłowaniu z dwutaktu. Podania oburącz w parach w ruchu. 

5. Mini piłka ręczna: Rzut do bramki z wyskoku po kozłowaniu. Podania w parach w 

ruchu.  

6. Mini piłka nożna: Prowadzenie piłki w dwójkach zakończone strzałem na bramkę.  

KLASA VI  

1. Gimnastyka: Przerzut bokiem z miejsca. Przewrót w przód z odbicia obunóż z 

naskokiem na ręce. Samodzielny układ ćwiczeń. Skok kuczny przez skrzynię.  

2. Lekkoatletyka: Start niski na komendy startera. Bieg na 60 m. Rzut piłeczką 

palantową. Bieg na 600 m. Marszobieg 15 min (test Coopera) 

3. Mini piłka siatkowa: Odbicia łączone sposobem górnym i dolnym. Zagrywka górna.  

4. Mini piłka koszykowa: Rzut do kosza z dwutaktu po kozłowaniu i podaniu partnera.  

5. Mini piłka ręczna: Rzut do bramki z wyskoku. Zwód pojedynczy z piłką zakończony 

rzutem do bramki. Podania ze zmianą pozycji.  

6. Mini piłka nożna: Strzał piłką do bramki w określone miejsce. Strzał piłką do bramki 

z biegu po podaniu partnera. 



KLASA VII 

1. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych: - pozycje wyjściowe do ćwiczeń - właściwe 

przygotowanie organizmu do wysiłku. Rozgrzewka.  

2. Ocena sprawności fizycznej i lekkoatletyka: - bieg wahadłowy 4 x 10 m, bieg po 

kopercie - bieg dłuższy, test Coopera, siła mm brzucha i ramion, bieg 60 m,  skok w dal,   

rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską w przód – 2 kg, w tył – 3 kg  

3. Gimnastyka: stanie na rękach przy drabinkach, łączone formy przewrotów w przód i w 

tył, 

4. Elementy techniki i taktyki piłki ręcznej: podania i chwyty piłki w ruchu (półgórne), 

kozłowanie piłki, rzut do bramki, zwody, wykorzystanie nabytych umiejętności w grze 

właściwej . Potrafi stosować nabyte wiadomości i umiejętności techniczne i taktyczne 

w czasie gier i zabaw.  

5. Elementy techniki i taktyki piłki koszykowej: podania i chwyty sprzed klatki piersiowej, 

kozłowanie piłki, rzuty do kosza z dwutaktu po kozłowaniu, zwody. Potrafi stosować 

nabyte wiadomości i umiejętności techniczne i taktyczne w czasie gier i zabaw.  

6. Elementy techniki i taktyki piłki siatkowej: odbicia piłki górne i dolne, wystawianie, 

zbicie i odbiór piłki, ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie, zagrywka 

dolna i górna z odległości 9 m, sędziowanie. Potrafi stosować nabyte wiadomości i 

umiejętności techniczne i taktyczne w grach szkolnych i uproszczonych.  

7. Elementy techniki i taktyki piłki nożnej: podania i strzały wew. częścią stopy, 

zatrzymanie piłki podeszwą, zwody, obrona „każdy swego”, ustawienie na boisku w 

ataku i w obronie, sędziowanie. Potrafi stosować nabyte wiadomości i umiejętności 

techniczne i taktyczne w czasie gier i zabaw. 

  

8. Taniec:  własne układy taneczne, planuje i wykonuje dowolny układ gimnastyczny 

 

 

WIADOMOŚCI  

KLASA IV  

1. Nazewnictwo gimnastyczne.  

2. Podstawowe przepisy gier zespołowych: mini piłki koszykowej, mini piłki ręcznej, mini 

piłki nożnej, mini siatkówki.  

3. Sposoby dokonywania samooceny rozwoju fizycznego, sprawności i umiejętności 

ruchowych. Pomiar wzrostu i wagi. 

4. Kultura zachowania na imprezach sportowych.  

5. Zasady prowadzenia zabawy ruchowej w grupie rówieśniczej.  

KLASA V  

1. Sposoby asekuracji i samo asekuracji podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.  



3. Podstawowe przepisy mini piłki siatkowej, mini piłki koszykowej, mini piłki ręcznej, mini 

piłki nożnej.  

4. Zasady prowadzenia rozgrzewki.  

5. Sposoby utrwalania nawyków higieny osobistej.  

6. Samokontrola i samoocena postawy ciała w ruchu i w spoczynku.  

7. Zasady współdziałania w grupie.  

8. Elementy pierwszej pomocy.  

KLASA VI  

1. Umiejętność pomiaru tętna przed i po wysiłku.  

2. Podstawowe przepisy mini piłki siatkowej, mini piłki koszykowej, mini piłki ręcznej, mini 

piłki nożnej.  

3. Ukierunkowanie zainteresowań uczniów wg ich predyspozycji i możliwości.  

4. Kształtowanie umiejętności sportowego współdziałania i zasad fair-play.  

5. Zasady prowadzenia rozgrzewki.  

6. Postępowanie przy urazach: zranieniach, stłuczeniach, zwichnięciach i złamaniach.  

7. Sposoby organizacji czasu wolnego.  

 8. Elementy pierwszej pomocy. 

KLASA VII 

1. Zna zasady bezpiecznego uczestnictwa w większości form aktywności ruchowej. 

2. Ma przyswojone podstawowe nawyki higieniczne i je przestrzega. 

3. Bezpiecznie korzysta ze sprzętu i przyborów sportowych 

4. Rozumie potrzebę dbania o własną sprawność fizyczną - wykonuje ćwiczenia z pełnym 

zaangażowaniem i na miarę swoich maksymalnych możliwości. 

5. Oddziela rywalizację sportową od sytuacji życia codziennego - przestrzega zasad 

czystej sportowej walki, zasad fair play. 

6. Właściwie zachowuje się w roli kibica, rozumie co oznacza kulturalny doping. Stara się 

pomagać słabszym - zna zasadę „wygrywać bez pychy, przegrywać bez pokory”.   

7. Zna różnorodne formy spędzania czasu wolnego - zna przepisy różnorodnych zabaw 

rekreacyjnych i sposoby czynnego wypoczynku  

8. Wie, w jaki sposób może sprawdzić swoją sprawność fizyczną. 

9. Umie się posługiwać stoperem i taśmą mierniczą - zna podstawowe zasady i przepisy 

poznanych gier i zabaw - zna najważniejszych sportowców i ich osiągnięcia (region, 

kraj). 

 

 



 


