
Ocenianie ucznia  z wychowania fizycznego w Szkole podstawowej nr 46  
w Bytomiu ul. Prusa 10 

 
 

Sposób oceniania ucznia 
 
Zajęcia lekcyjne:  Zajęcia pozalekcyjne: 
 
* postawa ucznia                      * postawa ucznia 
* zachowanie na zajęciach                                                            * zachowanie na zajęciach 
*poziom umiejętności ruchowych 
* wiadomości z zakresu edukacji fizycznej 
 
 
 

Obszar oceniania i przedmiot oceny: 
 
 

Obszar oceniania Przedmiot oceny Uwagi o ocenianiu 
Postawa ucznia 
 

- aktywnośd i zaangażowanie 
- przygotowanie do zajęd (odpowiedni   
strój) 
- wywiązywanie się z powierzonych    
zadao 
-udział w zajęciach pozalekcyjnych  
i zawodach sportowych 
- wykonywanie na bieżąco gazetek   
sportowych 

- motywacja ucznia do aktywnego   
udziału w zajęciach 
 

Zachowanie na zajęciach - przestrzeganie zasad   
bezpieczeostwa 
- stosunek do nauczyciela  
prowadzącego i innych uczniów 
- przestrzeganie ustalonych reguł i  
przepisów 
- kultura słowa 

 
 
 
------------------------------- 

Poziom umiejętności ruchowych - postęp w opanowaniu umiejętności   
utylitarnych, rekreacyjnych  
i sportowych wymienionych w   
podstawie programowej wych. fiz. 
na danym etapie kształcenia 

Doceniad każdy postęp ucznia 

Wiadomości z zakresu edukacji 
fizycznej 

- znajomośd zasad zdrowego stylu    
życia 
- podstawowe przepisy gier   
rekreacyjnych i zespołowych 
- wiadomości odnoszące się do  
zdrowia, rozwoju fizycznego,  
psychicznego, społecznego i  
sprawności 
- znajomośd nazwisk zasłużonych  
polskich sportowców 

 
 
 
 
-------------------------------- 

Rozwój fizyczny, sprawnośd, 
wydolnośd organizmu 

- postawa ciała, wydolnośd organizmu  
mierzona prostym testem wg  
inwencji nauczyciela 

Obszar ten nie podlega ocenie 
wyrażonej stopniem szkolnym 

 
 



Zasady oceniania: 
* wszystkie obszary oceniania eksponują wysiłek ucznia oraz uwzględniają zdefiniowane  
w podstawie programowej umiejętności i wiadomości 
* przy ocenianiu ucznia pod uwagę brany jest wysiłek wkładany przez ucznia w zajęcia 
* bardzo ważnym elementem przy ocenianiu jest regularne przynoszenie stroju sportowego 
* ocena z wychowania fizycznego może byd podniesiona o jedną do góry za wysokie       
osiągnięcia sportowe 
* uczeo ma prawo do poprawy oceny cząstkowej 
* jest informowany o uzyskaniu danej oceny 
* systematycznie uczestniczy w zajęciach w-f 
* aktywnośd w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej 
* dostosowanie dwiczeo do potrzeb i indywidualnych możliwości ucznia oraz stanu jego 
zdrowia 
* w przypadku częściowego zwolnienia z zajęd w-f możliwośd zapoznania się z przepisami 
gier zespołowych, obserwacja zajęd 
 
 

Szczegółowe kryteria oceny dla Szkoły Podstawowej nr 46 w Bytomiu 
 

Ocena celująca 
 
- duża aktywnośd i zaangażowanie na lekcjach 
- prezentowanie postawy godnej naśladowania (życzliwośd i wysoka kultura osobista) 
- przestrzeganie zasad fair play na boisku w codziennym życiu 
- nie stosowanie przemocy i wulgaryzmów wobec innych 
- doskonała współpracuje w grupie rówieśniczej, systematycznie uczęszcza na zajęcia  
i posiada strój sportowy 
- właściwie i z szacunkiem postawa wobec nauczyciela, powierzone mu zadania wykonuje  
- wkładanie dużego wysiłku w opanowanie nowych umiejętności ruchowych (sportowych,    
rekreacyjnych i utylitarnych) 
- stosowanie prawidłowej techniki w grach zespołowych 
- bezbłędne wykonywanie powierzonych zadao ruchowych 
- stosowanie prawidłowych technik podczas różnych gier i zabaw 
- znajomośd podstawowych przepisów gier rekreacyjnych i sportowych 
- znajomośd zasad olimpizmu i reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych 
- prawidłowe zachowanie się w roli zawodnika i kibica  sportowego 
 
Ocena bardzo dobra 
 
- zaangażowanie na zajęciach 
- przygotowanie do zajęd (dopuszcza si dwukrotny brak stroju sportowego w semestrze) 
- regularnośd uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych 
- koleżeoskośd i kultura wobec innych 
- współpraca w zespole 
- właściwe odnoszenie się do nauczyciela 
- sumiennośd w wykonywaniu powierzonych zadao 
- bardzo dobre opanowanie nowych umiejętności ruchowych 



- poprawnośd techniki i taktyki zespołowych gier sportowych 
- systematycznośd uczestniczenia w zajęciach 
 
 
 
 
Ocena dobra 
 
- nie zawsze jest aktywnośd i zaangażowanie na zajęciach 
- częsta absencja 
- potrzebna motywacja podczas wykonywania zadao ruchowych 
- brak większych zastrzeżeo do swojego zachowania 
- brak specjalnego zaangażowania w opanowanie nowych umiejętności ruchowych 
- nieregularnośd uczestnictwa w innego rodzaju zajęciach 
 
Ocena dostateczna 
 
- bardzo częste nieprzygotowanie do zajęd 
- duża absencja na zajęciach 
- niestaranne i niedbałe wykonywanie powierzonych zadao 
- wyraźne braki w zakresie postawy wobec innych 
- brak właściwej współpracy w zespole 
- niewłaściwośd w odnoszeniu się do nauczyciela 
- brak chęci do opanowania nowych umiejętności ruchowych 
- brak poszanowania powierzonego sprzętu sportowego 
 
Ocena dopuszczająca 
 
- brak aktywności na zajęciach 
- duża absencja na zajęciach 
- duża niestarannośd do powierzonych zadao 
- okazywanie lekceważącego stosunku do tego, co uczeo wykonuje 
- bardzo duże braki w zakresie wychowania społecznego, wrogośd wobec i brak kultury   
osobistej 
- arogancja i brak kultury wobec nauczyciela 
- brak znajomości podstawowych przepisów zespołowych gier sportowych 
- brak przyswajania nowych wiadomości 
- zagrażanie bezpieczeostwu innych  
- używanie wulgaryzmów 
- dezorganizacja pracy na zajęciach 
 
Ocena niedostateczna 
 
- systematycznośd łamania zasad współżycia z innymi (stosowanie przemocy wobec innych) 
- bardzo aroganckie odnoszenie się do nauczyciela 
- celowa dezorganizacja pracy na zajęciach 
- brak wykonywania powierzonych zadao ruchowych na zajęciach 



- z uporem i premedytacją nieudzielanie odpowiedzi na żadne z zadawanych pytao 
- notoryczny brak stroju sportowego 
- brak jakichkolwiek chęci do opanowania umiejętności ruchowych  
 
 
Przy ustalaniu oceny osiągnięd edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego w 
szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęd, aktywnośd w działaniach szkoły na rzecz 
kultury fizycznej,  w przypadkach szczególnych (orzeczenia z Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej) dostosowuje się działania w tym zakresie do potrzeb i możliwości ucznia. 
 
 
 
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w 
szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       nauczyciele wychowania fizycznego 
                        mgr Beata Jankowska- Śliwka 
                   mgr Jakub Przegendza 

http://www.szkola-poznan.salezjanie.pl/wp-content/uploads/2014/04/za��cznik-nr-2.pdf

