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KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ WYMAGANIA

EDUKACYJNE NA POSZCZEGOI.ruE OCENY.

I

Przy ustaleniu oceny osiqgniqi edukacyjnych z wych.fiz. w szczeg6lno6ci bierzemy pod uwagq wysilek

wkfadany przez ucznia w wywiqzywanie siq z obowiqzk6w wynikajqcych ze specyfiki tych zajq6.

Obszar oceniania i przedmiot oceny.

Obszar oceniania
*aktywno6i i zaanga2owanie
*przygotowanie do zajqi(odpowiedni str6j)
*systematyczno(i udzialu w zajqciach
*postawa wobec przedmiotu
*wywiqzywanie siq z postawionych zadafi
+ udzial w zajqciach poza lekcyjnych,
pozaszkolnych i zawodach sportowych
*praca na rzecz szkolnego wychowania
fizycznego

l.Postawa ucznia

2.Zachowanie na zaiqciach *orzestrzeganie zasad bezpieczeistwa
*stosunek do nauczyciela i innych uczni6w
*pizestrzeganie ustalonych regul i przepis6w
*kultura slowa
* postqp w opanowaniu umiejqtnoSci:

utylitarnych, rekreacyjnych i sportowych,
wymienionych w podstawie programowej
wych.fiz. na danym etapie ksztalcenia

3.Poziom umiejqtno5ci ruchowaych

4.Wiadomo6ci z zakresu edukacji fizycznej *znajomo56 zasad zdrowego stylu 2ycia
*podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i

zespolowych
* podstawowe przepisy drogowe
*wiadomoSciodnoszqce siq do zdrowia, rozwoju
fizycznego, psychicznego, spolecznego i

sprawnoSci
*podstawowe wiadomo5ci z olimpizmu
*znajomoSi nazwisk zaslu2onych polskich

*wysoko5i i ciq2ar cialq
*postawa ciala
* ma rszowo-biegowy test Coopera
*sprawnoSi fiz. mierzona testem Eurofit
*wydolnoSi organizmu mierzona prostym

testem

5. Ro zw6j fizy czny, s p ra w no6i fiz1.l crym,

wydolno5i organizmu.



Zasady oceniania

*ocena semestralna f roczna z wych. fiz. bqdzie wypadkowq ocen kodcowych z poszczeg6lnych

obszar6w oceniania, zar6wno z zaiqt lekcyjnych jalci fakultet6w; t

*wszystkie obszary oceniania eksponujq wysitek ucznia oraz uwzglqdniajq zdefiniowane w podstawie

programowej umiejqtno5ci i wiadomo6ci;

*na fakultetach ocena jest wystawiana tylko z wybpnych obszar6w :postawa ucznia i zachowanie na

zajqciach

*ocenq semestralnq i rocznq z wych. fiz. wystawia nauczyciel prowadzqcy zajqcia lekcyjne;

*przy ocenianiu ucznia z wych. fiz. na pierwszym miejscu brany jest pod uwagq wysilek wkladany

przez ucznia w zajqcia;

* na poczqtku ka2dego roku szkolnego przedstawiane sq ucznim szczeg6lowe kryteria otrzymania

poszczeg6lnych stopni szkolnych ze wszystkich obsza16w oceniania

xbardzo wa2nym elementem przy wystawianiu uczniowi oceny z wych. fiz. jest regularne

przynoszenie przez niego stroju sportowego;

--------*€c-enarnaZe$y6aodniesion+ojednqd+g6ry 

za wysokie esiqg+rieteia-spor+oweJubinne+z+zeg6lne-
_ dzialania i zaslugi;

*uczed ma prawo do poprawy oceny czqstkowej;

*uczed jest inforowany o uzyskaniu danej oceny na bie2qco;

*rodzice otrzymujq informacjq o ocenach na bie2qco/e-dziennik/ i na zebraniach rodzicielskich.

Skala oceniania

*ocena celujqca (6)

*ocena bardzo dobra (5)

*ocena dobra (4)

*ocena dostateczna (3) ' .

*ocena dopuszczajqca (2)

*ocena niedostateczna (1).

rr.9-Eia!'



szczeg6towe kryteria oceny z poszczeg6lnych obszar6w oceniania dla

Obszar L. Postawa ucznia na zajqciach.
I

Skala ocen Szczeg6lowe kryteria oceny
Ocenq celujqcq otrzymuje uczeri, kt6ry: l.Wykazuje bardzo du2q aktywno(i i

zaanga2owanie na lekcjach.
2.Jest zawsze przygotowany do zajq6.

'3.Wklada bardzo du2o wysilku w wykonywane
zada n ia.

4.Powierzone mu zadania wykonuje sumiennie i

starannie.
5.Systematycznie uczqszcza na

zajqcia/ewentualnie nieobecno3ci ma
usprawiedliwione.
6.Przestrzega zasad fair play na boisku i w 2yciu.
T.Chqtnie uczestniczy w zajqciach
pozalekcyjnych.

8.Jest zaanga2owany w dzialalnoSi sportowq
szkofy.
9.Chqtnie pracuje na ruecz szkolnego wych. fiz.
l0.Chqtnie reprezentuje szkofq w rozgrywkach

Ocenq bardzo dobfq o_trzymuje ucze6, kt6ry: 1.Na zajgciach jest aktywny izaanga2owany.
2.Jest przygotowany do zajqi(dopuszcza siq
trzykrotny brak stroju w semestrze).
3.Starannie i sumiennie wykonuje powierzone
mu zadania.
4.Systematycznie uczqszcza na zajqcia.
S.Przestrzega zasad fair play na boisku.
6.Do5i regularnie uczestniczy w zajqciach
pozalekcyjnych.

T.Pracuje na rzecz szkolnego wych. fiz.

Ocenq dobrq otrzymuje uczefi, kt6ry: 1.Nie zawsze jest aktywny i zaanga2owany na

zajqciach.
2.7 reguty jest przygotowany do zajqi(dopuszcza
siq piqciokrotny brak stroju w semeStrze).
3.DoSi czesto jest nieobecny na zajqciach.
4.Potrzebuje motywacji podczas wykonywa nia

zadaf ruchowych.
5.W zajqciach pozalekcyjnych uczestniczy
nieregularnie.
6.Nie pracuie na rzecz szkolneso wvch. fiz.

Ocenq dostatecznq otrzymuje uczefi, kt6ry: 1.Nie wykazuje 2adnej aktywno6ci na zajqciach.
2.Bywa bardzo czQsto nieprzygotowany do zajqi.
3.Czqsto jest nieobecny na zajqciach.
4.Powierzone m u zadania wykonuje niesta ra nnie
i niedbale.



5.Nie uczestniczy w zajqciach pozalekcyjnych i

pozaszkolnych.

6.Nie pracuje na rzecz szkolnego wych. fiz. i nie

szanuje powierzonego mu sprzqtu sportowego.

Ocenq dopuszczajqcq otrzymuje uczeri, kt6ry: 1.Na zajqciach nie wykazuje 2adnej aktywnoSci.
2.Regularnie jest niepnzygotowany do zajqi.
3.Bardzo czqsto opuszcza zajqcia.

4.Powierzone mu zadania wykonuje bardzo
niestarannie , okazujqc lekcewa2qcy stosunek do

tego, co robi.

Ocenq niedostatecznq 1.Na zajqciach nie wykonuje i nie chce

wykonywai 2adnych powierzonych mu zada6.

2.Wykazuje skrajnie lekcewa2qcy stosunek do
przedmiotu.
3.Do zajqi nigdy nie jest przygotowany.
4.Samowonie i nagminnie opuszcza zajqcia.

Obszar2.Zachowa nie ucznia na zajQciach

Skala ocen Szczegdlowe kryteria oceny

Ocenq celujqcq otrzymuje ucze6, kt6ry: 1-.Prezentuje postawq godnq naSladowania: jest
kole2eriski, 2yczliwy, cechuje go wysoka kultura
osobista.
z.Nrgdy nre uzywa wulgaryzmow.
3.Nigdy nie stosuje przemocy wobec innych,

4.Troszczy siq o bezpieczeistwo swoje i innych.

5.Zawsze przestrzega ustalonych regut i zasad

postqpowania.
6.Doskonale potrafiwsp6lpracowai na boisku i

poza nim.
T.Potrafi dokonai samooceny wlasnego

zachowania.
8.Jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych:

nie pali papieros6w, nie pije alkoholu, nie

za2ywa narkotyk6w i Srodk6w psychoaktywnych

oraz stosuje zasady bezpieczefstwa.
9.Wla6ciwie pelni rolq zawodnika, sqdziego i

kibica.
1O.Wla6ciwie i z szacunkiem odnosi siq do
nauczvciela.

Ocenq bardzo dobrq otrzymuje uczef ,kt6ry: 1.Jest koleiedski i kulturalny wobec innych.
2.Zda2ajq mu siq pojedyncze przypadki

brzydkiego wyra2ania siq.

3.Tdarzajq mu siq pojedyncze przypadki u2ycia

sily wobec innych.
4.Stara siq przestrzega6 ustalonych regul i zasad

postqpowania.
5.Unika zachowafi zagra2ajqcych zdrowiu
wfasnemu i innych.
6.Przestrzega zasad bezpieczehstwa na



zajqciach.
T.Wsp6lpracuje w zesPole.

8.Dokonuje p16by samooceny wlasnego

zachowania.
g.Stara siq wlaiciwie pelnii rolq zawodnika,

sqdziego i kibica. t

lO.WlaSciwie odnosi siq do nauczyciela.

Ocenq dobrq otrzymuje ucze6, kt6rY: L.Swoim zachowaqiem nie budzi wiqkszych

zastrze2e fi.

2.Stara siq byi kole2edskiwobec innych.

3.Zdarzajq mu siq pojedyncze przypadki u2ycia

wulgaryzm6w.
4.Czasami zdarzaiq siQ przypadki u2ycia sily

wobec innych.

5.Stara siq przestrzegai ustalonych regul i zasad

zachowania oraz zasad bezpieczef stwa.

6.Zda2ajq siq przypa d ki n iewlaSciwych za chowa n

zagra2ajqcych zdrowiu wlasnemu i innych.

7.Nie zawsze potrafi wsp6lpracowa6 w zespole.

8.Nie dokonuje p16by samooceny wlasnego

zachowania.
9.Nie zawsze wlaSciwie pelni rolq zawodnika,

sqdziego czy kibica,

lO.Czasami odnosi siq niewlaSciwie do

l.Wykazuje braki w zakresie wychowania

spolecznego-wobec innych jest niekulturalny i

niekole2efiski.
2.Czqsto u2ywa wulgaryzm6w i brzydkich

wyra2e6.
3.Czqsto u2ywa sify wobec innych, zdarzajq siq

przypadki agresji.
4.Nie potrafi wsp6tpracowai w zespole.

5.Nie przestrzega zasad bezpieczedstwa na

zajqciach.
6.Stwarza zagro2enie dla wlasnego zdrowia
poprzez niewla3ciwe i niezdrowe zachowania i

postawy.
7.Nie potrafi siq zachowai jako zawodnik, sqdzia

i kibic.
8.Czesto odnosi siq niewla5ciwie do nauczyciela.

Ocenq dopuszczajqcq otrzymuje ucze6, kt6ry: l.Wykazuje bardzo du2e braki w zakresie

wychowania spolecznego

2.Bardzo czQsto u2ywa brzydkich wyra2eri i

wulgaryzm6w wobec innych uczni6w'

3.Jest agresywny wobec innYch.

4.Stwarza powa2ne zagro2enie dla

bezpieczefi stwa innych.

5.Nie przestrzega zasad zdrowego stylu 2ycia.

6.Jest 4jekulturalny i arogancki wobec

nauczyciela.



Ocenq niedostatecznE otrzymuje uczeri, kt6ry: l.Systematycznie lamie zasady wsp6i2ycia z

innymi.
2.U2ywa bardzo wulgarnego jqzyka.

3.Stanowi zagro2enie dla innych uczni6w.
4.Do nauczyciela odnosi siq skrajnie niewtaSciwie
i bardzo arogancko. t

5.2 premedytacjq dezorganizuje pracq na

Obsza 13.Poziom umiejqtno6ci ruchowych

Szczeg6lowe kryteria oceny

Ocenq celujqcq otrzymuje ucze6, kt6ry: l.Wklada du2y wysifek w opanowanie nowych
um iejqtno6ci ruchowych : sportowych,
rekreacyjnych i utylita rnych.
2.Potrafi prawidlowo opisai wlasnq postawq

ciala.
3.Stosuje prawidlowq technikq w grze podczas:

kozlowania pilkiw biegu ze zmianq kierunku
ruchu, podania pilkijednorqcz i oburqcz, rzutu
pilki do kosza, rzutu i strzafu pilki do bramki,
odbicia pilki sposobem 96rnym.
4-Stos u j e-p ra widlow q tech nikq-oodcza s€ Ly w :
tenisa stolowego, unihokeja, kometkq, i inne gry
rekreacyjne.
5.Wykonuje bezbfqdnie przewr6t w przod z

marszuiprzewr6twtyf.
6.Wykonuje wlasny uklad gim nastyczny.
T.lnicjuje i organizuje dowolna zabawq lub grq

ruchowq.
8.Dobiera odpowiedni str6j i obuwie do iwiczef
w zaf e2no6ci do miejsca zajgi oraz pogody.

9.Potrafi dobrai kilka iwiczef ksztaltujqcych
wybra ne zdolno5ci motoryczne.
l0.Potrafi dobrai po trzy iwiczenia ulatwiajqce
utrzymywanie prawidlowej postawy ciala.
ll.Potrafi zademonstrowai prawidfowq technikq
podnoszenia ciq2ar6w z podfo2a.

l.Stara siq opanowai jak najwiqcej nowych
umiejqtno6ci ruchowych: sportowych, ___

rekreacyjnych, utylitarnych.
2.Opisuje o96lnie wlasnq postawq ciala.

3.Stosuje w grze w miarq poprawnie: kozlowanie
i prowadzenie pilkiw biegu i ze zmianq kierunku
ruchu, podania pilkijednorqcz i oburqcz, rzuty i

strzafy do bramki ido kosza, odbicia sposobem

96rnym.
4.Stosuje w miarq poprawnq technikq gry w
tenisa stofoweso, unihokeia i

Ocenq bardzo dobrq otrzymuje uczei, kt6ry:



5.Potrafizorganizowai dowolnq zabawq lub grq

ruchowq.
6.2 drobnymi blqdami wykonuje przewr6t w
prz6d i w tyl.
T.Potafi dobra6 odpowiedni str6j sportowy do
panujqcej pogody. t

8.Potrafi dobrai po jednym iwiczeniu
ksztaltujqcym wybrane zdolno(ci motoryczne
oraz ulatwiajqcym utrzymywanie prawidlowej
postawy ciala.

Ocenq dobrq otrzymuje uczed, kt6ry: 1.Nie wykazuje specjalnego zaanga2owania w
opanowanie nowych umiejqtnoSci ruchowych,
2.Zpomocq nauczyciela omawia wlasnq postawq

ciala.
3.Stosuje w grze tylko niekt6re elementy
tech niki.
4.W miarq swoich mo2liwo6ci uczestniczy w

niekt6rych grach re kreacyjnych.

5.Potrafi zorganizowai dowolnq zabawq lub grq

ruchowq.
6.Podejmuje p16by wykonania przewrotu w
prz6d i w tyl.
7.W miarq prawidlowo dobiera str6j do
panujqcej pogody.

---€eenqd o st a t€ ez n q€t+zy m u j er ez e 6rJ<t6 ry: {-Nie-wykazuje ehqcido opanowania-nowyeh -
umiejqtnoSci ruchowych.
2.Nie potrafi opisai wlasnej postawy ciata.

3.Nie potrafi lub nie chce zastosowai
prawidlowej techniki gry w grach sportowych lub
rekreacyjnych.
4.Nie potrafi zorganizowai dowolnej zabawy lub

8ry.
5.Nie podejmuje pr6by wykonania przewrotu w
prz6d i w tyl.
6.Nie potrafi dobrai odpowiedniego stroju do
panujqcej pogody.

Ocenq dopuszczajqcq otrzymuje ucze6, kt6ry: 1.Nie podejmuje 2adnych pr6b opanowania
nowych umiejqtno6ci sportowych i

rekreacyjnych.
2rWrzasie gry umy5lnie stosuje blqdnq technikq.
3.Nie zale2y mu na opanowaniu 2adnych nowych
umieietnoSci.

Ocenq niedostatecznq otrzymuje uczeri, kt6ry: 1.Nie wykonuje 2adnych powierzonych mu zadaf
na zajqciach.
2.Nie podchodzi do iwiczefi i pokazuje swoim
zachowaniem, 2e nie zaleiy mu na opanowaniu
2adnych umiejqtno6ci ruchowych.



Obszar4.Wiadomo6ci z zakresu edukacji fizycznej

f .Wyjasnia zale2noSi pomiqdzy aktywnoSciq

fizycznq, a zdrowiem ,

2.Wymienia i omawia zasady zdrowego stylu

2ycia.

3.Omawia sposoby postqpowania w sytuacji

zagro|enia zdrowia lub 2Ycia.

4.Wyja5nia, dlaczego naleiy chronii organizm

przed nadmiernym nasfonecznieniem i

wyziqbieniem.
5.Zna zasady bezpieczedstwa podczas zajqi

ruchowych oraz zasady bezpiecznego

zachowania siq nad wodq iw g6rach.

6.Wymienia zasady czystejgry w sporcie i w

2yciu oraz wyjaSnia dlaczego nale2y przestrzegac

ustalonych regul w trakcie rywalizacji sportowej'

T.Opisuje prawidlowq postawq ciala'

8.Wymienia zasady i metody hartowania

organizmu.
g.lnterpretuje wynik pomiaru tqtna przed i po

wysilku fizYcznYm.

LO.O mawia znaczeni-e- plarryidto,rryeg -o-- 
-- 

-
podnoszenia ciq2ar6w.

ll.Wymienia nazwiska wybitnych polskich

sportowc6w.
12.Zna podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i

sportowych.
1-3.Zna podstawowe zasady poruszania siq po

drodze.
14.Omawia prawidlowe zachowanie siq

zawodnika i kibica sPortowego.

L5.Zna zasady zachowania siq na balu, zabawie

O."nq celujqcq otrzymuje uczeri, kt6ry:

i.Wymienia podstawowe zasady aktywnego

wypoczynku.
2.Wymienia zasady bezpieczefistwa na zajqciach

ruchowych oraz zasady zachowania siq nad

wodq iw g6rach.

3.Wymienia podstawowe cechy prawidlowej

postawy ciafa.

4.Zna podstawowq zasadq podnoszenia

ciq2ar6w.
5.Zna podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i

sportowYch.
6.lna podstawowe zasady poruszania siq po

drodze.
T.Omawia postQpowanie w sytuacji zagro2enia

zdroWia lub 2Ycia. -
awowe zasadY hartowania

Ocene bardzo dobrq otrzymuje ucze6, kt6ry:



orga n lzm u.

9.7:na podstawowe zasady zachowania siq

zawodnika i kibica.

1O.Wie jak zachowai siq na zabawie tanecznej'

dyskotece.
1-1.Podaje niekt6re ilazwiska znanych polskich

sportowc6w.
12.Wie, jak udzielii poszkodowanemu pomocy'

13.Wie, jak ochronii siq przed nadmiernym

nastonecznieniem.

1.Ma pewne ktoPotY z wYmienieniem

podstawowych zasad zdrowego stylu 2ycia'

2.Wie jak zachowai siq w sytuacji zagroienia

zdrowia i 2Ycia.

3.Wymienia co najmniej dwie wady postawy

ciaf a.

4.Wymienia niekt6re zasady bezpiecze6stwa

podczas zajqi ruchowych oraz wie, jak zachowai

siq nad wodq i w g6rach.

5.Zna pobie2nie przepisy gier rekreacyjnych i

sportowych
6.Zna podstawowe przepisy poruszanla slQ po

drodze.
7.Wie w jaki spos6b powinno siq podnosi6

ciq2ary.
8.Rozumie rolq aktywno5cifiz. dla zdrowia

czlowieka.
9.Zna podstawowe zasady ochrony przed

nadmiernym naslonecznieniem'

IO.Zna o96lne zasady zachowania siq w roli

zawodnika i kibica.

bcenQ dobrq otrzYmuje ucze6, kt6rY:

Ocenq dostateczna otrzymuje uczeh, kt6ry: l.Wymienia tylko niekt6re zasady zdrowego

stylu 2ycia.

2.Nie rozumie zale2noSci pomiqdzy aktywnoSciq

fizycznq a zdrowiem.

3.Nie potrafi wymieni6 podstawowych zasad

bezpieczefstwa podczas zajqi ruchowych'

4.Nie zna sposob6w postqpowania w sytuacji

zagro2enia zdrowia lub 2Ycia.

tNiewie, jak ochronii organizm przed



Ocenq dopuszczajqcq otrzymuje ucze6, kt6ry
-LNie 

potrafiwymienii zasad zdrowego stylu

2ycia.

2.Nie odpowiada na zadawane mu pytania lub

odpowiada jednYm sfowem.

3.Nie zna podstawowych przepis6w gier graz

przepis6w ruchu d rog6wego.

4.Nie zale2y mu na przyswojeniu nowych

wiadomoSci.

ocene niedostateczna otrzymuje ucze6, kt6ry: L.2 uporem i premedytacjq nie udziela

odpowiedzi na 2adne z zadanych mu pyta6'

2.Nie chce przyswoi6 2adnych wiadomo5ci

dotyczqcych wychowania fizycznego i zdrowia'

3.Lekcewa2y wszelkie p16by nawiqzania z nim

rozmowy na omawianY temat.


