
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA (PZO)  

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

         PODSTAWA PRAWNA 

1. § 11. (Rozdział 2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy szkołach publicznych z dnia 10 czerwca 2015 r.  

    (Dz.U.2015.843) 
2. Statut Zespołu Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie 

 

                 Podstawą oceny ucznia z wychowania fizycznego jest systematyczność  

                udziału w zajęciach, wysiłek włożony  przez  ucznia  w wywiązywanie  się   

                z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć oraz aktywność uczniów  

                w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

               Do oceny każdego ucznia podchodzi się indywidualnie mając  

               na uwadze jego możliwości.   

 

           PRZEDMIOT OCENY   

 aktywne uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych, 

 zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć, 

 postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych  
        dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami  
         i predyspozycjami, 

 udział w zajęciach nadobowiązkowych, fakultatywnych, zawodach  
sportowych, 

 stopień opanowania wymagań w zakresie sprawności motorycznej,  

 poziomu umiejętności ruchowych i wiedzy, 

 wyniki zadań kontrolno-oceniających  w zakresie gimnastyki,  
lekkoatletyki i zespołowych gier sportowych: (Czesław Sieniek:  
“Wychowanie fizyczne. Pomiar osiągnięć szkolnych ucznia”) 
Warchoł K. (red.), “Program nauczania wychowania fizycznego dla  
liceum, technikum oraz branżowej szkoły szkoły I I II stopnia”. 

 wyniki w testów sprawności fizycznej [np. ISF, MTSF]. 

6.1. Założenia ogólne 

1) Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrz- 
szkolnego systemu oceniania szkoły. 

2) Ocena półroczna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząst- 



kowych za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji 
społecznych w procesie szkolnego wychowania fizycznego. 

3) Poziom i postęp wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej  

i realizowanego w szkole program nauczania. 
4) Ocena półroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych. 
5) Przy ustalaniu oceny półrocznej i rocznej uwzględnia się przede 

wszystkim wysiłek ucznia, wynikający z realizacji programu naucza- 
nia oraz systematyczny i aktywny udział w lekcjach wychowania fi- 
zycznego. 

6) Ocena z wychowania fizycznego może być podniesiona za dodatkową 
aktywność ucznia, np. udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, za- 
wodach sportowych, turniejach i rozgrywkach pozaszkolnych, kon- 
kursach plastycznych i literackich o tematyce sportowej, udział 
w zajęciach na basenie, wycieczkach turystyczno-rekreacyjnych, 
rajdach turystycznych itp. 

7) Podniesienie oceny z wychowania fizycznego na koniec I półrocza lub 
roku szkolnego może być tylko o jeden stopień. 

8) Ocenę za dodatkową aktywność ucznia nauczyciel wystawia dwa razy 
w roku szkolnym – na koniec pierwszego i drugiego półrocza. 

9) Szkolne ocenianie z wychowania fizycznego ma być czynnikiem mo- 
tywującym młodzież do aktywności fizycznej w wymiarze teraźniej- 
szym i przyszłościowym. 

10) Obniżenie oceny z wychowania fizycznego na koniec półrocza lub roku 
szkolnego następuje wskutek negatywnej postawy ucznia, np. częste 
braki stroju, niesystematyczne ćwiczenie, sporadyczne uczestnictwo 
w sprawdzianach kontrolno-oceniających, brak właściwego 
zaangażowania w czasie poszczególnych lekcji  itp. 

11)  Ocena może być obniżona o jeden  stopień. 
12) Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego decyzją 

administracyjną dyrektora szkoły na podstawie opinii  

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii 
[Rozporządzenie MEN z dnia 3.08.2017 r.]. 

12) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania na okres unie- 
możliwiający wystawienie oceny półrocznej lub na koniec roku 
szkolnego, zamiast oceny nauczyciel wychowania fizycznego wpisuje 
„zwolniony” albo „zwolniona” [Rozporządzenie MEN z dnia 
3.08.2017 r.]. 

13) Uczeń, który opuścił z własnej winy lub nie ćwiczył w 51% i więcej 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, otrzymuje ocenę nie- 
dostateczną na koniec półrocza lub roku szkolnego. 



14) Rada pedagogiczna szkoły, w której uczeń opuścił z własnej winy lub 
nie ćwiczył w 51% i więcej obowiązkowych zajęć wychowania fizycz- 
nego, może ustalić dla ucznia egzamin klasyfikacyjny. 

15) Egzamin klasyfikacyjny obejmuje zadania praktyczne (umiejętności 
ruchowe), które były przedmiotem nauczania w trakcie półrocza lub 
roku szkolnego. 

16) Oceny cząstkowe za określony poziom wiadomości, umiejętności    
i  kompetencji społecznych będą realizowane według skali ocen 1-6. 

 

                 Częstotliwość, sposób oceniania i dokumentowania: 

 minimalna ilość ocen w półroczu (zgodnie z WZO), 

 według skali 1- 6,  

 graficznie („+”, „-„ , „bs”,”uc”,”np.”,”nc”), 

 postęp sprawności fizycznej 2-3 razy w roku, 

 aktywność w miarę możliwości na każdej lekcji (ocena lub „+”,”-„), 

 zapis prowadzony jest w dzienniku lekcyjnym, dzienniku elektronicznym,  
 

                 Ocena bieżąca aktywności w skali: 

 „+”, „ – „, 

 „bs” - brak stroju, 

 ”np” - nieprzygotowanie,  

 „nc” – niećwiczący, 

 „uc” - ucieczka z zajęć. 
                    w zakresie: 

                  1. Zaangażowania i aktywności na zajęciach: 

              „+” otrzymuje uczeń: 

- który ćwiczy w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości,  
- (należy uwzględnić ograniczenia wynikające z przeciwwskazań lekarskich, 

budowy, konstytucji oraz stanu psychofizycznego ucznia), 
- aktywnie uczestniczy w prowadzonych zajęciach, współuczestniczy w jej  
- organizacji, inwencja twórcza, 
- przygotował i przeprowadził rozgrzewki „+” lub ocena, 
- wykazujący duży zasób wiadomości z określonej sfery w.f. 
- wykazujący zdyscyplinowanie, stosujący zasadę „fair play”, aktywne 

kulturalne zachowanie jako kibic, 
              „-„ otrzymuje uczeń: 

- za brak aktywności na lekcji (uczeń bez uzasadnionego powodu w trakcie 
zajęć unika wykonania ćwiczeń), 



- brak stroju „bs” (trzy braki strojów powodują otrzymanie oceny 
niedostatecznej – następnie za każdy następny brak stroju uczeń również 
otrzymuje ocenę niedostateczną). 

                 2. Zaangażowanie poza lekcjami wychowania fizycznego: 

              „+” otrzymuje uczeń: 

- za udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, 
- za udział w zawodach klasowych, międzyklasowych i szkolnych, 
- za udział w pozaszkolnych zawodach i zajęciach sportowych (w przypadku 

szczególnych osiągnięć ocena celująca), 
- za udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez  

szkołę, 
                 3. Inwencji, współpracy z nauczycielami: 

             „+” otrzymuje uczeń: 

- za wykonanie nietypowych przyborów, 
- za propozycję i przygotowanie ćwiczeń „+” lub ocena, 
- za naprawę i modernizacja przyborów i przyrządów, 
- za pomoc w porządkowaniu pomieszczeń, boiska, bieżni, 
- za pomoc przy organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych „+” lub  

ocena, 
- za dodatkowe samodzielne inicjatywy związane z działalnością sportowo-

rekreacyjną, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowego stylu życia klasy  
lub szkoły. 

                4. Własnego organizmu: 

           „+” otrzymuje uczeń: 

- za osiągnięcie postępu w poziomie opanowania wybranej umiejętności  
ruchowej lub sprawności fizycznej, 

            „-„ otrzymuje uczeń: 

- za brak aktywności na zajęciach wychowania fizycznego powiązanym 
z niesportowym zachowaniem (w zakresie fair-plair), zagrażającym  
bezpieczeństwu ćwiczącego i współćwiczących, sprzecznym 
z obowiązującymi regulaminami szkoły, sali gimnastycznej, siłowni,  
imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, 

 

              Otrzymane plusy i minusy ulegają sumowaniu: 

- trzy „+” dają ocenę bardzo dobry, 
- trzy minusy dają ocenę niedostateczną, 
- trzy „bs” (brak stroju) dopuszczalne w półroczu – bez konsekwencji (każdy 

następny brak stroju skutkuje oceną niedostateczną). 
 



 Cechy motoryczne podlegające rozwojowi i ocenie: 

 Szybkość – bieg na dystansie 60m lub 100m w zależności od możliwości 
                    wykonania testu, 

 Skoczność – skok w dal techniką naturalną, skok z miejsca, 

 Wytrzymałość szybkościowa – bieg na dystansie 300m, 

 Wytrzymałość – bieg długi na dystansie 800m dziewczęta i 1500m chłopcy, 

 Siła – rzut piłką lekarską w tył znad głowy, pchnięcie kulą – 3kg dziewczęta  
4kg chłopcy, 

            Cząstkowa ocena celująca: 

 jednorazowo za systematyczne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych na 
terenie szkoły, 

 jednorazowo za przynależność do klubu sportowego poparte zaświadczeniem  
trenera, za udział w zawodach sportowych. 

           Cząstkowa ocena bardzo dobra: 

 za wyróżniające na tle klasy osiągnięcia ucznia podczas lekcji, 

 za przygotowanie i poprowadzenie rozgrzewki, fragmentów zajęć,  
przygotowanie pokazów, referatów na temat wybrany przez ucznia lub  
wskazany przez nauczyciela, 

          Cząstkowa ocena niedostateczna: 

 za brak aktywności lub aktywność na zajęciach powiązaną z lekceważącym 
stosunkiem do obowiązków szkolnych, nieprzestrzeganie regulaminów  
i zasad BHP (aktywność ucznia ukierunkowana na stwarzanie zagrożenia  
dla bezpieczeństwa ucznia-uczniów-nauczyciela, 

          Ocena cząstkowa za zdobyte umiejętności dotyczy zaliczenia testów 
          motorycznych następujących dyscyplin: piłka siatkowa, piłka ręczna,  
          piłka nożna, gimnastyka, RMT. 

6.2. Wymagania szczegółowe w klasie I technikum 

W klasie I kontrolujemy i oceniamy następujące obszary  aktywności 
      ucznia: 

1) postawę ucznia i jego kompetencje  społeczne, 
2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, 
3) sprawność fizyczną (kontrola): 

- siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 
30 s [według MTSF], 

- gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF], 
- skok w dal z miejsca [według MTSF], 
- bieg ze startu wysokiego na 50 m [według MTSF], 
- bieg wahadłowy na dystansie 4x10 m [według MTSF]: 
- pomiar siły względnej  



 zwis na ugiętych rękach – dziewczęta, 
 podciąganie w zwisie na drążku – chłopcy, 

- biegi przedłużone [według MTSF]: 
 na dystansie 800 m – dziewczęta, 
 na dystansie 1000 m – chłopcy, 

- pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coope- 
ra. 

4) umiejętności ruchowe: 
- gimnastyka: 

 stanie na rękach przy drabinkach, 
 przewrót w przód do przysiadu podpartego, 

- piłka nożna: 
 uderzenie piłki prostym podbiciem, 
 prowadzenie piłki prostym podbiciem ze zmianą kierunku po- 

ruszania się i nogi prowadzącej, 
- koszykówka: 

 rzut do kosza z dwutaktu, 
 podania piłki oburącz sprzed klatki piersiowej w parach, 

- piłka ręczna: 
 rzut na bramkę z wyskoku, 
 podania piłki jednorącz półgórne, 

- piłka siatkowa: 
 łączone odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym   

w parach, 
 zagrywka sposobem dolnym. 

5) wiadomości: 
- uczeń zna podstawowe przepisy gier zespołowych (odpowiedzi 

ustne lub pisemny test), 
- uczeń oblicza wskaźnik BMI. 

5a) wiadomości z edukacji zdrowotnej: 
- uczeń wie, co to jest zbilansowana dieta, 

- uczeń wymienia choroby cywilizacyjne. 

6.3. Wymagania szczegółowe w klasie II technikum 

W klasie II kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności 
      ucznia: 

1) postawę ucznia i jego kompetencje  społeczne, 

2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, 
3) sprawność fizyczną (kontrola): 

- siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 
30 s [według MTSF] lub [ISF], 

- gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF], 



- skok w dal z miejsca [według MTSF] lub [ISF], 
- bieg ze startu wysokiego na 50 m [według MTSF], 
- bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków 

[według MTSF] lub [ISF], 
- pomiar siły względnej [według MTSF] lub [ISF]: 

 zwis na ugiętych rękach – dziewczęta, 
 podciąganie w zwisie na drążku – chłopcy, 

- biegi przedłużone [według MTSF] lub [ISF]: 
 na dystansie 800 m – dziewczęta, 
 na dystansie 1000 m – chłopcy, 

- pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coope- 
ra. 

4) umiejętności ruchowe: 
- gimnastyka: 

 stanie na rękach przy drabinkach, 
 przewrót w tył do przysiadu podpartego, 

- piłka nożna: 
 uderzenie piłki wewnętrznym podbiciem, 
 prowadzenie piłki wewnętrznym podbiciem ze zmianą kierun- 

ku poruszania się i nogi prowadzącej, 
- koszykówka: 

 rzut do kosza z dwutaktu, 
 podania piłki oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem w pa- 

rach, 
- piłka ręczna: 

 rzut na bramkę z przeskokiem, 
 podania jednorącz półgórne kozłem, 

- piłka siatkowa: 
 wystawienie piłki sposobem górnym, 
 zagrywka sposobem górnym. 

5) wiadomości: 
- uczeń zna normy aktywności fizycznej dla swojego wieku (odpo- 

wiedzi ustne lub pisemny test), 
- uczeń zna techniki relaksacyjne. 

5a) wiadomości z edukacji zdrowotnej: 

- uczeń wie, co to sport profesjonalny i sport dla wszystkich, 
- uczeń wie, co to są badania profilaktyczne. 

6.4. Wymagania szczegółowe w klasie III technikum 

W klasie III kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności 
     ucznia: 

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne, 



2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, 
3) sprawność fizyczną (kontrola): 

- siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 
30 s [według MTSF] lub [ISF], 

- gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF], 
- skok w dal z miejsca [według MTSF] lub [ISF], 
- bieg ze startu wysokiego na 50 m [według MTSF] lub [ISF], 
- bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków 

[według MTSF] lub [ISF], 
- pomiar siły względnej [według MTSF] lub [ISF]: 

 zwis na ugiętych rękach – dziewczęta, 
 podciąganie w zwisie na drążku – chłopcy, 

- biegi przedłużone [według MTSF] lub [ISF]: 
 na dystansie 800 m – dziewczęta, 
 na dystansie 1000 m – chłopcy, 

- pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coope- 
ra. 

4) umiejętności ruchowe: 
- gimnastyka: 

 przerzut bokiem, 
 przewrót w tył do rozkroku, 

- piłka nożna: 
 uderzenie piłki zewnętrznym podbiciem, 
 prowadzenie piłki zewnętrznym podbiciem ze zmianą kierun- 

ku poruszania się i nogi prowadzącej, 
- koszykówka: 

 rzut do kosza z dwutaktu po zwodzie pojedynczym przodem, 
 podania piłki jednorącz w parach, 

- piłka ręczna: 
 rzut na bramkę z wyskoku po zwodzie pojedynczym przodem, 
 podania jednorącz półgórne po przeskoku, 

- piłka siatkowa: 

 atak przez „plasowanie” piłki, 
 zagrywka sposobem górnym z wyskoku. 

5) wiadomości: 
- uczeń zna nowoczesne urządzenia do pomiaru aktywności fizy- 

cznej (odpowiedzi ustne lub pisemny test), 
- uczeń wie, co to jest komercjalizacja sportu. 

5a) wiadomości z edukacji zdrowotnej: 
- uczeń definiuje pojęcia: asertywność, empatia, 
- uczeń wie, co to jest tętno, ciśnienie tętnicze. 

6.5. Wymagania szczegółowe w klasie IV technikum 



W klasie IV kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności 
     ucznia: 

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne, 
2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, 
3) sprawność fizyczną (kontrola): 

- siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 
30 s [według MTSF] lub [ISF], 

- gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF], 
- skok w dal z miejsca [według MTSF] lub [ISF], 
- bieg ze startu wysokiego na 50 m [według MTSF] lub [ISF], 
- bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków 

[według MTSF] lub [ISF], 
- pomiar siły względnej [według MTSF] lub [ISF]: 

 zwis na ugiętych rękach – dziewczęta, 
 podciąganie w zwisie na drążku – chłopcy, 

- biegi przedłużone [według MTSF] lub [ISF]: 
 na dystansie 800 m – dziewczęta, 
 na dystansie 1000 m – chłopcy, 

- pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coope- 
ra. 

4) umiejętności ruchowe: 
- gimnastyka: 

 wymyk na niskim drążku, 
 przewrót w przód i w tył w formie łączonej, 

- piłka nożna: 
 uderzenie piłki głową, 
 zwód pojedynczy przodem z piłką, 

- koszykówka: 

 rzut do kosza z dwutaktu po zwodzie pojedynczym tyłem, 
 podania piłki jednorącz kozłem w parach, 

- piłka ręczna: 
 rzut na bramkę z wyskoku po zwodzie pojedynczym tyłem, 
 poruszanie się w obronie, 

- piłka siatkowa: 
 atak przez zbicie piłki, 
 blokowanie piłki. 

5) wiadomości: 
- uczeń oblicza współczynnik intensywności wysiłku MET (odpo- 

wiedzi ustne lub pisemny test), 

- uczeń zna systematykę ćwiczeń kształtujących. 
5a) wiadomości z edukacji zdrowotnej: 

- uczeń zna zasady diety w zależności od charakteru pracy zawodo- 



wej, 
- uczeń wie, co to jest samobadanie i samokontrola własnego zdro- 

wia. 

6.6. Wymagania szczegółowe w klasie V technikum 

W klasie V kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności 
ucznia: 

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne, 
2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, 
3) sprawność fizyczną (kontrola): 

- siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 
30 s [według MTSF] lub [ISF], 

- gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF], 
- skok w dal z miejsca [według MTSF] lub [ISF], 
- bieg ze startu wysokiego na 50 m [według MTSF] lub [ISF], 
- bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m [według MTSF] lub [ISF], 
- pomiar siły względnej [według MTSF] lub [ISF]: 

 zwis na ugiętych rękach – dziewczęta, 
 podciąganie w zwisie na drążku – chłopcy, 

- biegi przedłużone [według MTSF]: 
 na dystansie 800 m – dziewczęta, 
 na dystansie 1000 m – chłopcy, 

- pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coope- 
ra. 

4) umiejętności ruchowe: 

- gimnastyka: 
 skok kuczny przez skrzynię wszerz, 
 przewrót w przód i w tył w formie łączonej, 

- piłka nożna: 
 uderzenie piłki głową, 
 zwód pojedynczy tyłem z piłką, 

- koszykówka: 
 rzut do kosza z półdystansu po zatrzymaniu na jedno tempo, 
 technika rzutu osobistego, 

- piłka ręczna: 
 rzut na bramkę z przeskokiem po zwodzie pojedynczym, 
 podania jednorącz górne w parach, 

- piłka siatkowa: 
 atak przez zbicie piłki, 
 blokowanie piłki. 

5) wiadomości: 
- uczeń zna zestaw ćwiczeń kształtujących na wybraną grupę mięśni, 



- uczeń zna metody kształtowania sprawności fizycznej. 
5a) wiadomości z edukacji zdrowotnej: 

- uczeń zna zagrożenia wynikające ze stosowania środków psycho- 
tropowych, 

- uczeń zna ćwiczenia profilaktyczne i kompensacyjne. 

6.7. Wymagania szczegółowe w klasie I branżowej szkoły 
I stopnia 

W klasie I kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności 
      ucznia: 

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne, 
2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, 
3) sprawność fizyczną (kontrola): 

- siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 
30 s [według MTSF] lub [ISF], 

- gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF], 
- skok w dal z miejsca [według MTSF] lub [ISF], 
- bieg ze startu wysokiego na 50 m [według MTSF] lub [ISF], 
- bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków 

[według MTSF] lub [ISF], 
- pomiar siły względnej [według MTSF] lub [ISF]: 

 zwis na ugiętych rękach – dziewczęta, 
 podciąganie w zwisie na drążku – chłopcy, 

  

- biegi przedłużone [według MTSF] lub [ISF]: 

 na dystansie 800 m – dziewczęta, 
 na dystansie 1000 m – chłopcy, 

- pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coope- 
ra. 

4) umiejętności ruchowe: 
- gimnastyka: 

 stanie na rękach przy drabinkach, 
 przewrót w przód do przysiadu podpartego, 

- piłka nożna: 
 uderzenie piłki prostym podbiciem, 
 prowadzenie piłki prostym podbiciem ze zmianą kierunku po- 

ruszania się i nogi prowadzącej, 
- koszykówka: 

 rzut do kosza z dwutaktu, 
 podania piłki oburącz sprzed klatki piersiowej w parach, 

- piłka ręczna: 



 rzut na bramkę z wyskoku, 
 podania piłki jednorącz półgórne, 

- piłka siatkowa: 
 łączone odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym   

w parach, 
 zagrywka sposobem górnym. 

5) wiadomości: 
- uczeń zna podstawowe przepisy gier zespołowych (odpowiedzi 

ustne lub pisemny test), 

- uczeń zna przepisy gier zespołowych. 
5a) wiadomości z edukacji zdrowotnej: 

- uczeń wie, co to jest zbilansowana dieta, 
- uczeń wymienia choroby cywilizacyjne, 
- uczeń zna podstawy samokontroli I samooceny własnej sprawności. 

6.8. Wymagania szczegółowe w klasie II branżowej szkoły 
I stopnia 

W klasie II kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności 
      ucznia: 

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne, 
2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, 
3) sprawność fizyczną (kontrola): 

- siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 
30 s [według MTSF] lub [ISF], 

- gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF], 
- skok w dal z miejsca [według MTSF] lub [ISF], 
- bieg ze startu wysokiego na 50 m [według MTSF] lub [ISF], 
- bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków 

[według MTSF] lub [ISF], 
- pomiar siły względnej [według MTSF] lub [ISF]: 

 zwis na ugiętych rękach – dziewczęta, 
 podciąganie w zwisie na drążku – chłopcy, 

- biegi przedłużone [według MTSF] lub [ISF]: 
 na dystansie 800 m – dziewczęta, 
 na dystansie 1000 m – chłopcy, 

- pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coope- 
ra. 

4) umiejętności ruchowe: 
- gimnastyka: 

 stanie na rękach przy drabinkach, 
 przewrót w tył do przysiadu podpartego, 

- piłka nożna: 



 uderzenie piłki wewnętrznym podbiciem, 
 prowadzenie piłki wewnętrznym podbiciem ze zmianą kierun- 

ku poruszania się i nogi prowadzącej, 
- koszykówka: 

 rzut do kosza z dwutaktu, 
 podania piłki oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem w pa- 

rach, 
- piłka ręczna: 

 rzut na bramkę z przeskokiem, 
 podania jednorącz półgórne kozłem, 

- piłka siatkowa: 
 wystawienie piłki sposobem górnym, 
 zagrywka sposobem górnym. 

5) wiadomości: 
- uczeń zna normy aktywności fizycznej dla swojego wieku (odpo- 

wiedzi ustne lub pisemny test), 

- uczeń zna techniki relaksacyjne. 
5a) wiadomości z edukacji zdrowotnej: 

- uczeń wie, co to sport profesjonalny i sport dla wszystkich, 
- uczeń wie, co to są badania profilaktyczne. 

6.9. Wymagania szczegółowe w klasie III branżowej szkoły 
I stopnia 

W klasie III kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności 
      ucznia: 

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne, 
2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, 
3) sprawność fizyczną (kontrola): 

- siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 
30 s [według MTSF] lub [ISF], 

- gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF], 
- skok w dal z miejsca [według MTSF] lub [ISF], 
- bieg ze startu wysokiego na 50 m [według MTSF] lub [ISF], 
- bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków 

[według MTSF], 
- pomiar siły względnej [według MTSF] lub [ISF]: 

 zwis na ugiętych rękach – dziewczęta, 
 podciąganie w zwisie na drążku – chłopcy, 

- biegi przedłużone [według MTSF] lub [ISF]: 
 na dystansie 800 m – dziewczęta, 
 na dystansie 1000 m – chłopcy, 

- pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coope- 
ra. 



4) umiejętności ruchowe: 
- gimnastyka: 

 przerzut bokiem, 
 przewrót w tył do rozkroku, 

- piłka nożna: 
 uderzenie piłki zewnętrznym podbiciem, 
 prowadzenie piłki zewnętrznym podbiciem ze zmianą kierun- 

ku poruszania się i nogi prowadzącej, 
- koszykówka: 

 rzut do kosza z dwutaktu po zwodzie pojedynczym przodem, 
 podania piłki jednorącz w parach, 

- piłka ręczna: 
 rzut na bramkę z wyskoku po zwodzie pojedynczym przodem, 
 podania jednorącz półgórne po przeskoku, 

- piłka siatkowa: 
 atak przez „plasowanie” piłki, 
 zagrywka sposobem górnym z wyskoku. 

 

5) wiadomości: 
- uczeń zna nowoczesne urządzenia do pomiaru aktywności fizy- 

cznej (odpowiedzi ustne lub pisemny test), 
- uczeń wie, co to jest komercjalizacja sportu. 

5a) wiadomości z edukacji zdrowotnej: 
- uczeń definiuje pojęcia: asertywność, empatia, 
- uczeń wie, co to jest tętno, ciśnienie tętnicze. 

6.10. Wymagania szczegółowe w klasie I branżowej szkoły 
II stopnia 

W klasie I kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności 
      ucznia: 

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne, 
2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, 
3) sprawność fizyczną (kontrola): 

- siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 
30 s [według MTSF] lub [ISF], 

- gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF], 
- skok w dal z miejsca [według MTSF] lub [ISF], 
- bieg ze startu wysokiego na 50 m [według MTSF] lub [ISF], 
- bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków 

[według MTSF] lub [ISF], 
- pomiar siły względnej [według MTSF] lub [ISF]: 

 zwis na ugiętych rękach – dziewczęta, 



 podciąganie w zwisie na drążku – chłopcy, 
- biegi przedłużone [według MTSF] lub [ISF]: 

 na dystansie 800 m – dziewczęta, 
 na dystansie 1000 m – chłopcy, 

- pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coope- 
ra. 

4) umiejętności ruchowe: 
- gimnastyka: 

 stanie na rękach przy drabinkach, 
 przewrót w przód do przysiadu podpartego, 

- piłka nożna: 
 uderzenie piłki prostym podbiciem, 
 prowadzenie piłki prostym podbiciem ze zmianą kierunku po- 

ruszania się i nogi prowadzącej, 
- koszykówka: 

 rzut do kosza z dwutaktu, 
 podania piłki oburącz sprzed klatki piersiowej w parach, 

- piłka ręczna: 
 rzut na bramkę z wyskoku, 
 podania piłki jednorącz półgórne, 

- piłka siatkowa: 
 łączone odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym   

w parach, 
 zagrywka sposobem dolnym. 

5) wiadomości: 
- uczeń zna podstawowe przepisy gier zespołowych (odpowiedzi 

ustne lub pisemny test), 
- uczeń zna przepisy gier zespołowych. 

5a) wiadomości z edukacji zdrowotnej: 
- uczeń wie, co to jest zbilansowana dieta, 
- uczeń wymienia choroby cywilizacyjne. 

6.11. Wymagania szczegółowe w klasie II branżowej szkoły 
II stopnia 

W klasie II kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności 
     ucznia: 

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne, 
2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, 
3) sprawność fizyczną (kontrola): 

- siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 
30 s [według MTSF] lub [ISF], 

- gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF], 



- skok w dal z miejsca [według MTSF] lub [ISF], 
- bieg ze startu wysokiego na 50 m [według MTSF] lub [ISF], 
- bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków 

[według MTSF] lub [ISF], 
- pomiar siły względnej [według MTSF] lub [ISF]: 

 zwis na ugiętych rękach – dziewczęta, 
 podciąganie w zwisie na drążku – chłopcy, 

- biegi przedłużone [według MTSF] lub [ISF]: 
 na dystansie 800 m – dziewczęta, 
 na dystansie 1000 m – chłopcy, 

- pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coope- 
ra. 

4) umiejętności ruchowe: 
 

- gimnastyka: 
 stanie na rękach przy drabinkach, 
 przewrót w tył do przysiadu podpartego, 

- piłka nożna: 
 uderzenie piłki wewnętrznym podbiciem, 
 prowadzenie piłki wewnętrznym podbiciem ze zmianą kierun- 

ku poruszania się i nogi prowadzącej, 
- koszykówka: 

 rzut do kosza z dwutaktu, 
 podania piłki oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem w pa- 

rach, 
- piłka ręczna: 

 rzut na bramkę z przeskokiem, 
 podania jednorącz półgórne kozłem, 

- piłka siatkowa: 
 wystawienie piłki sposobem górnym, 
 zagrywka sposobem górnym. 

5) wiadomości: 
- uczeń zna normy aktywności fizycznej dla swojego wieku (odpo- 

wiedzi ustne lub pisemny test), 
- uczeń zna techniki relaksacyjne. 

5a) wiadomości z edukacji zdrowotnej: 
- uczeń wie, co to sport profesjonalny i sport dla wszystkich, 
- uczeń wie, co to są badania profilaktyczne. 

6.12. Szczegółowe kryteria oceny  półrocznej  lub  rocznej 
z wychowania fizycznego 

1) Ocena celująca 



Ocenę celującą na pierwsze półrocze lub koniec roku szkolnego   
otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

a) postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 5 kry- 
teriów): 
 jest zawsze przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. 

posiada odpowiedni strój sportowy, 
 nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdro- 

wotnych, rodzinnych lub osobistych, 
 charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej, 
 używa właściwych sformułowań w kontaktach interpersonal- 

nych z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela 
czy innych pracowników szkoły,  

 bardzo chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizy- 
cznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej, 

 reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na poziomie po- 
wiatu, rejonu, województwa lub w zawodach ogólnopolskich, 

 systematycznie bierze udział w zajęciach sportowo-rek- 
reacyjnych, 

 jest aktywny w trakcie zajęć z edukacji zdrowotnej, 
 uprawia dyscypliny lub konkurencje sportowe w innych klubach  

lub sekcjach sportowych, podejmuje dowolne formy aktywności 
fizycznej w czasie wolnym; 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia 
co najmniej 5 kryteriów): 
 w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 95–100% za- 

jęć, 
 w sposób ponad bardzo dobry wykonuje wszystkie ćwiczenia 

w czasie lekcji, 
 wzorowo pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana 

drużyny, 
 pokazuje i demonstruje większość umiejętności ruchowych, 
 prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące bardzo po- 

prawnie pod względem merytorycznym i metodycznym, 
 potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym 

przygotować się do wybranego fragmentu zajęć, 
 umie samodzielnie przygotować miejsce ćwiczeń, 
 w sposób bezwzględny stosuje zasady bezpiecznej organizacji 

zajęć wychowania fizycznego, 
 poczuwa się do współodpowiedzialności za stan techniczny 

urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły; 

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 
5 kryteriów): 



 zalicza wszystkie testy i próby sprawnościowe ujęte w pro- 
gramie nauczania, 

 samodzielnie zabiega o poprawę lub uzupełnienie próby 
sprawnościowej, w której nie uczestniczył z ważnych powodów 
osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych, 

 uzyskuje bardzo znaczny postęp w kolejnych próbach 
sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego, 

 dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 
 oblicza wskaźnik BMI, 

 podejmuje indywidualny program treningowy w celu poprawy 
wyniku w danej próbie sprawności fizycznej; 

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 5 kryteriów): 
 zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych bez ja- 

kichkolwiek błędów technicznych lub taktycznych, 
 ćwiczenia  wykonuje  zgodnie  z  przepisami   lub   zasada-   mi 

obowiązującymi w konkurencjach indywidualnych lub 
zespołowych, 

 wykonanie zadania ruchowego przez ucznia może być zawsze 
przykładem i wzorem do naśladowania dla innych ćwiczących, 

 potrafi wykonać ćwiczenie o znacznym stopniu trudności, 
 wykonuje zadania ruchowe nie tylko efektownie, ale i efekty- 

wnie, np. trafia do bramki, rzuca celnie do kosza, 
 stosuje opanowane umiejętności ruchowe w czasie zawodów  

i rozgrywek sportowych, 
 stopień opanowania umiejętności ruchowych  przez  ucznia  

w sposób znaczący wpływa na wyniki drużyn szkolnych 
w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli; 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 3 kryteria): 
 zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę bardzo dobrą lub 

celującą, 
 stosuje wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz 

zespołowych, które były nauczane w trakcie zajęć wychowania 
fizycznego, 

 posiada rozległą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motory- 
cznego, 

 wykazuje się dużym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń 
sportowych w kraju i za granicą, 

 ma podstawową wiedzę z edukacji zdrowotnej, 
 prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia. 

2) Ocena bardzo dobra 

Ocenę bardzo dobrą na pierwsze półrocze lub koniec roku szkolnego 



otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

a) postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 4 kry- 
teria): 
 jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. po- 

siada odpowiedni strój sportowy, ale sporadycznie nie bierze 
udziału w lekcjach z różnych powodów, 

 nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdro- 
wotnych, rodzinnych lub osobistych, 

 charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej, 
 używa odpowiednich sformułowań w kontaktach interperso- 

nalnych z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela 
czy innych pracowników szkoły, 

 chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego 
na rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej, 

 reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na poziomie miejs- 
kim lub gminnym, 

 niesystematycznie bierze udział w zajęciach sportowo-rek- 
reacyjnych, 

 niekiedy podejmuje indywidualne formy aktywności fizycznej 
w czasie wolnym, 

 jest aktywny w trakcie zajęć z edukacji zdrowotnej; 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia 
co najmniej 4 kryteria): 
 w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 90–94% za- 

jęć, 
 w sposób bardzo dobry wykonuje większość ćwiczeń w czasie 

lekcji, 
 bardzo dobrze pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapi- 

tana drużyny, 
 pokazuje i demonstruje niektóre umiejętności ruchowe, 
 prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące poprawnie pod 

względem merytorycznym i metodycznym, 
 potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym 

przygotować się do wybranego fragmentu zajęć, 
 umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować 

miejsce ćwiczeń, 
 stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycz- 

nego, 
 stara się dbać o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów 

sportowych szkoły; 

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 



4 kryteria): 
 zalicza prawie wszystkie testy i próby sprawnościowe ujęte    

w programie nauczania, 

 poprawia lub uzupełnia próby sprawnościowe, w których nie 
uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub 
zdrowotnych za namową nauczyciela, 

 uzyskuje znaczny postęp w kolejnych próbach sprawnościowych, 
np. w ciągu roku szkolnego, 

 dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 
 oblicza wskaźnik BMI, 
 czasami podejmuje indywidualny program treningowy w celu 

poprawy wyniku w danej próbie sprawności fizycznej; 

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 4 kryteria): 
 zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z nie- 

wielkimi błędami technicznymi lub taktycznymi, 
 ćwiczenia  wykonuje  zgodnie  z  przepisami   lub   zasada-   mi 

obowiązującymi w konkurencjach indywidualnych lub 
zespołowych, 

 potrafi wykonywać ćwiczenia o dużym stopniu trudności, 
 wykonuje zadania ruchowe efektownie, ale nie zawsze efekty- 

wnie, np. sporadycznie trafia do bramki czy rzuca celnie do ko 
sza, 

 stosujeopanowane umiejętności ruchowewczasie gry właściwej, 
w trakcie zajęć, 

 stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia 
wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach 
różnych szczebli; 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 2 kryteria): 
 zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę bardzo dobrą lub 

dobrą, 
 stosuje prawie wszystkie przepisy i zasady sportów indywidu- 

alnych oraz zespołowych, które były nauczane w trakcie zajęć 
wychowania fizycznego, 

 posiada bardzo dobrą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i mo- 
torycznego, 

 wykazuje się bardzo dobrym zakresem wiedzy nt. bieżących 
wydarzeń sportowych w kraju i za granicą, 

 ma podstawową wiedzę z edukacji zdrowotnej. 

3) Ocena dobra 

Ocenę dobrą na pierwsze półrocze lub koniec roku szkolnego 
otrzymuje uczeń, który w zakresie: 



a) postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 3 kry- 
teria): 
 jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posia- 

da odpowiedni strój sportowy, ale zdarza mu się nie brać udziału 
w lekcjach z różnych powodów, 

 nie ćwiczy na lekcjach tylko z ważnych powodów zdrowotnych, 
rodzinnych lub osobistych, 

 charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej, 
 nie zawsze używa odpowiednich sformułowań w kontaktach 

interpersonalnych z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do 
nauczyciela czy innych pracowników szkoły, 

 sporadycznie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycz- 
nego na rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej, 

 bierze udział w klasowych i szkolnych zawodach sportowych, 
 nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
 raczej nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej 

w czasie wolnym, 
 jest aktywny w trakcie zajęć z edukacji zdrowotnej; 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia 
co najmniej 3 kryteria): 
 w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 85–89% za- 

jęć, 
 w sposób dobry wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji, 
 dobrze pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana 

drużyny, 
 nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, 
 prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące w miarę po- 

prawnie pod względem merytorycznym i metodycznym, 
 potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym 

przygotować się do wybranego fragmentu zajęć, ale często to 
przygotowanie wymaga dodatkowych uwag i zaleceń nauczy- 
ciela, 

 umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować 
miejsce ćwiczeń, 

 nie zawsze stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wycho- 
wania fizycznego, 

c) dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sporto- 
wych szkoły, ale aktywność ta wymaga dodatkowej interwencji 
wychowawczej prowadzącego zajęcia; sprawności fizycznej i 

rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 3 kryteria): 

 zalicza większość testów i prób sprawnościowych ujętych w pro- 
gramie nauczania, 



 wykonuje określone próby sprawności fizycznej na ocenę dobrą, 
 poprawia lub uzupełnia próby sprawnościowe, w których nie 

uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub 
zdrowotnych za wyraźną namową nauczyciela, 

 uzyskujeniewielkipostępwkolejnychpróbachsprawnościowych, 
np. w ciągu roku szkolnego, 

 dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 
 oblicza wskaźnik BMI, 
 raczej nie podejmuje indywidualnego program treningowego 

w celu poprawy wyniku w danej próbie sprawności fizycznej; 

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 3 kryteria): 
 zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z nie- 

wielkimi błędami technicznymi lub taktycznymi, 
 wykonuje ćwiczenia nie zawsze zgodnie z przepisami lub za- 

sadami obowiązującymi w konkurencjach indywidualnych 
lub zespołowych, 

 potrafi wykonywać ćwiczenia o przeciętnym stopniu trudności, 
 wykonuje zadania ruchowe efektownie, ale zawsze mało efekty- 

wnie, np. nie trafia do bramki czy nie rzuca celnie do kosza, 
 nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych 

w czasie gry właściwej lub szkolnej, 
 stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie 

wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach 
różnych szczebli; 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 1 kryterium): 
 zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dobrą, 
 stosuje przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz 

zespołowych, które były nauczane w trakcie zajęć wychowania 
fizycznego, 

 posiada dobrą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycz- 
nego, 

 wykazuje się dobrym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń 
sportowych w kraju i za granicą, 

 ma podstawową wiedzę z edukacji zdrowotnej. 
 
 



4) Ocena dostateczna 

Ocenę dostateczną na pierwsze półrocze lub koniec roku szkolnego 
otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

a) postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 2 kry- 
teria): 
 jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posia- 

da odpowiedni strój sportowy, ale często mu się zdarza nie brać 
udziału w lekcjach z różnych powodów, 

 nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzin- 
nych lub osobistych, 

 charakteryzuje się przeciętnym poziomem kultury osobistej, 
 często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach in- 

terpersonalnych z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do 
nauczyciela czy innych pracowników szkoły, 

 nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na 
rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej, 

 nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sporto- 
wych, 

 nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
 nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej 

w czasie wolnym; 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia 
co najmniej 2 kryteria): 
 w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 80–84% za- 

jęć, 
 w sposób dostateczny wykonuje większość ćwiczeń w czasie 

lekcji, 
 nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, 
 nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, 
 nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących 

poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym, 
 nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym 

przygotować się do wybranego fragmentu zajęć, 
 umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować 

miejsce ćwiczeń, 
 często nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wycho- 

wania fizycznego, 
 dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sporto- 

wych szkoły, ale aktywność ta wymaga zawsze dodatkowej in- 
terwencji wychowawczej prowadzącego zajęcia; 

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 
2 kryteria): 



 zalicza tylko niektóre testy i próby sprawnościowe ujęte w pro- 
gramie nauczania, 

 wykonuje określone próby sprawności fizycznej na ocenę 
dostateczną, 

 nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których 
nie uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych 
lub zdrowotnych, 

 nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 
 nie oblicza wskaźnika BMI, 
 nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach 

sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego, 
 nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego 

w celu poprawy wyniku w danej próbie sprawności fizycznej; 

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 2 kryteria): 
 zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z dużymi 

błędami technicznymi lub taktycznymi, 
 wykonuje ćwiczenia prawie zawsze niezgodnie z przepisami lub 

zasadami obowiązującymi w konkurencjach indywidualnych lub 
zespołowych, 

 potrafi wykonywać ćwiczenia o niskim stopniu trudności, 
 wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efek- 

tywnie, np. nie trafia do bramki, nie rzuca celnie do kosza, 
 nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych 

w czasie gry właściwej lub szkolnej, 
 stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie 

wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach 
różnych szczebli; 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 1 kryterium): 
 zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dostateczną, 
 stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz 

zespołowych, które były nauczane w trakcie zajęć wychowania 
fizycznego, 

 posiada dostateczną wiedzę na temat rozwoju fizycznego i mo- 
torycznego, 

 wykazuje się przeciętnym zakresem wiedzy nt. bieżących 
wydarzeń sportowych w środowisku lokalnym i kraju. 

 
 



5) Ocena dopuszczająca 

Ocenę dopuszczającą na pierwsze półrocze lub koniec roku szkolnego 
otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

a) postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 1 kry- 
terium): 
 bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji, zapomina stroju, 
 często nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, 

rodzinnych lub osobistych, 
 charakteryzuje się niskim poziomem kultury osobistej, 
 bardzo często używa nieodpowiednich sformułowań w kontak- 

tach interpersonalnych z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku 
do nauczyciela czy innych pracowników szkoły, 

 nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na 
rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej, 

 nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sporto- 
wych, 

 nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
 nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej 

w czasie wolnym; 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia 
co najmniej 1 kryterium): 
 w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 70–79% za- 

jęć, 
 w sposób nieudolny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji, 
 nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, 
 nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, 
 nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących 

poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym, 
 nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym 

przygotować się do wybranego fragmentu zajęć, 
 umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować 

miejsce ćwiczeń, 
 bardzo często nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć 

wychowania fizycznego, a zachowanie ucznia na lekcji może 
zagrażać zdrowiu i życiu współćwiczących, 

 nie dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów spor- 
towych szkoły; 

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 
1 kryterium): 

 zalicza tylko pojedyncze testy i próby sprawnościowe ujęte    
w programie nauczania, 



 nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których 
nie uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych 
lub zdrowotnych, 

 nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach 
sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego, 

 nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 
 nie oblicza wskaźnika BMI, 
 nigdy nie podejmuje indywidualnego program treningowego 

w celu poprawy wyniku w danej próbie sprawności fizycznej; 

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 1 kryterium): 
 zalicza   wszystkie   sprawdziany    umiejętności    ruchowych z 

rażącymi błędami technicznymi lub taktycznymi, 
 wykonuje ćwiczenia zawsze niezgodnie z przepisami lub za- 

sadami obowiązującymi w konkurencjach indywidualnych 
lub zespołowych, 

 potrafi wykonywać ćwiczenia o bardzo niskim stopniu trudności, 
 wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efek- 

tywnie, np. nie trafia do bramki czy nie rzuca celnie do kosza, 
 nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych 

w czasie gry właściwej lub szkolnej, 
 stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie 

wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach 
różnych szczebli; 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 1 kryterium): 
 zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dopuszczającą, 
 stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz 

zespołowych, które były nauczane w trakcie zajęć wychowania 
fizycznego, 

 posiada niewielką wiedzę na temat rozwoju fizycznego i moto- 
rycznego, 

 wykazuje się niskim zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń 
sportowych w środowisku lokalnym i kraju. 

6) Ocena niedostateczna 

Ocenę niedostateczną na pierwsze półrocze lub koniec roku 
szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

a) postawy i kompetencji społecznych: 



 prawie zawsze jest nieprzygotowany do lekcji, zapomina stroju, 
 bardzo często nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów  

zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, 
 charakteryzuje się bardzo niskim poziomem kultury osobistej, 
 zachowuje się wulgarnie w stosunku do nauczyciela oraz innych 

pracowników szkoły, 
 nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na 

rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej, 
 nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sporto- 

wych, 
 nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
 nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej 

w czasie wolnym; 

 ucieka z lekcji w.f., 

 nie stosuje się do zasad „fair play”.  

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć: 
 w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy poniżej 70% obowiązko- 

wych zajęć, 
 w sposób bardzo nieudolny wykonuje większość ćwiczeń w czasie 

lekcji, 
 nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, 
 nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, 
 nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących 

poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym, 
 nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym 

przygotować się do wybranego fragmentu zajęć, 
 nigdy nie przygotowuje miejsca ćwiczeń, 
 nigdy nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wycho- 

wania fizycznego, a zachowanie ucznia na lekcji zawsze zagraża 
zdrowiu, a nawet życiu współćwiczących, 

 nie dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów spor- 
towych szkoły, a nawet często je niszczy i dewastuje; 

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego: 
 nie zalicza większości testów i prób sprawnościowych ujętych 

w programie nauczania, 
 nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których 

nie uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub 
zdrowotnych, 

 nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach 
sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego, 

 nigdy nie podejmuje indywidualnego program treningowego 
w celu poprawy wyniku w danej próbie sprawności fizycznej; 



d) aktywności fizycznej: 
 zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych 

z bardzo rażącymi błędami technicznymi lub 
taktycznymi, 

 wykonuje ćwiczenia zawsze niezgodnie z przepisami lub 
za- sadami obowiązującymi w konkurencjach 
indywidualnych lub zespołowych, 

 nie potrafi wykonywać ćwiczeń nawet o bardzo niskim 
stopniu trudności, 

 wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało 
efek- tywnie, np. nie trafia do bramki, nie rzuca celnie do 
kosza, 

 nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności 
ruchowych w czasie gry właściwej lub szkolnej, 

 stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia 
nie wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach 
I rozgrywkach różnych szczebli; 

e) wiadomości: 
 zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę niedostateczną, 
 stosuje niektóre przepisy i zasady sportów 

indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane 
w trakcie zajęć wychowania fizycznego, 

 posiada niedostateczną wiedzę na temat rozwoju 
fizycznego   i motorycznego, 

 wykazuje się niedostatecznym zakresem wiedzy nt. 
bieżących wydarzeń sportowych w środowisku lokalnym 
i kraju. 

6.13. Postanowienia końcowe 

1) Zwolnienia lekarskie nie powodują obniżenia oceny za 
nieodpowiednią postawę ucznia, kompetencje społeczne oraz 
systematyczny  udział w lekcjach. 

2) Wszystkie oceny cząstkowe podlegają poprawie w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem. 

3) Ocena poprawiona jest oceną ostateczną. 
4) Uczeń ma prawo wykonania danego ćwiczenia stosownie do 

swoich możliwości, np. obniżona wysokość przyrządu. 
5) Każdy uczeń oceniany jest według indywidualnych predyspozycji 

i umiejętności biorąc pod uwagę jego wynik z ubiegłego półrocza, 
6) Postępy ucznia nieposiadającego wyniku sprawdzianu z poprzedniego 

półrocza będą oceniane wg tabel z ocenami poszczególnych prób w testach 
sprawnościowych opracowanych przez fachowców danej dyscypliny: (np. 
„Wychowanie fizyczne – pomiar osiągnięć szkolnych ucznia” Czesław 
Sieniek Helvetica), 

7) Nauczyciel może uzupełnić sprawdziany lub zastąpić innymi konkurencjami  
w szczególności w ocenie uczniów wykazujących dysfunkcje. 

8) Uczeń powinien być poinformowany, co najmniej 1 tydzień o planowanym  
teście, 

9) Uczeń nieobecny lub niećwiczący podczas testu umiejętności, 



sprawności i wiadomości z przyczyn nieusprawiedliwionych 
otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić terminie 
ustalonym wspólnie z nauczycielem, 

10) Uczeń ma obowiązek zaliczyć test sprawnościowy w ciągu 2 tygodni, 
11) W przypadku, gdy uczeń nie jest przygotowany do lekcji (brak stroju) ma 

obowiązek zaliczyć sprawdzian w ciągu tygodnia, 
12)  Ze sprawdzianu z postępu sprawności uczeń nie może otrzymać oceny 

niedostatecznej, chyba, że nie zaliczył testu w wyznaczonym terminie, 
13)  Uczeń może dostać ocenę niedostateczną ze sprawdzianu umiejętności i ma 

możliwość jej poprawienia. 
 

Przygotowanie do zajęć, uczestnictwo w zajęciach 
obowiązkowych i nadobowiązkowych 

 przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane posiadanie przez ucznia  
ubioru sportowego (czystej koszulki i spodenek lub dresu oraz obuwia 
sportowego z przeznaczeniem tylko do zajęć z wychowania fizycznego).  

 każdy brak stroju będzie odnotowany jako „bs”. Może wystąpić 3x  
brak stroju w półroczu. Nieusprawiedliwiony brak stroju powyżej 
określonej ilości skutkuje każdorazowo oceną niedostateczną.  

 uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych jest premiowane (oceną) 
w szczególny sposób, ponieważ jest to forma, która sprzyja rozwojowi 
fizycznemu, zdrowiu oraz kształtowaniu umiejętności organizowania form 
spędzania wolnego czasu. Umożliwia rozwijanie swoich sprawności  
i zainteresowań sportowych. Udział w zajęciach sportowych będzie  
premiowany zarówno u uczniów uczestniczących w zajęciach tego typu 
organizowanych przez szkołę, jak i sekcje, kluby sportowe pozaszkolne.  
Zaangażowanie w czasie zajęć: 

 w czasie trwania zajęć nauczyciel ocenia zaangażowanie ucznia, chęć 
podnoszenia przez ucznia swojej sprawności na wyższy poziom,  
zainteresowanie wykonywanymi ćwiczeniami oraz aktywne 
współzawodnictwo.  

 udział w zajęciach sportowych będzie premiowany oceną zarówno 
u uczniów uczestniczących w zajęciach tego typu organizowanych przez 
szkołę, jak i sekcje, kluby sportowe pozaszkolne. 

 systematyczny udział w zajęciach nadobowiązkowych może być  
premiowany podniesieniem końcowej oceny o jeden stopień,  
w szczególności, gdy uczniowie biorą udział w zawodach sportowych  
stopnia szkolnego, powiatowego i wyższych (osiągają przy tym czołowe  
(1-3) miejsca).  
Zaangażowanie w pracach na rzecz wzbogacania bazy sportowej:  

 forma społecznego zaangażowania ucznia, w tym zakresie może być różna  
(np. naprawa i konserwacja sprzętu, obiektów i urządzeń sportowych, 
wykonywanie prostych przyborów, redagowanie gazetki, strony WWW  
szkoły, pozyskiwanie sponsorów itp.). 

 
Uwagi dotyczące dostosowania do nowej podstawy programowej 
(zajęcia do wyboru): 

1. W ocenie końcowej i półrocznej obowiązują jednakowe obszary oceniania 
zarówno w zajęciach lekcyjnych jak i do wyboru. 

2. Ocena półroczna i końcowa z zajęć wf będzie wystawiana na podstawie ocen 
końcowych z zajęć lekcyjnych i do wyboru, 



3. Ocenę końcową (półroczna, roczną) wystawia nauczyciel prowadzący 
zajęcia lekcyjne. 

4. Ocena z zajęć do wyboru powinna być zgodna z PZO. 
 

 

Aneks do kryteriów oceniania z wychowania fizycznego – nauczanie 

zdalne 

1. Praca zdalna w wychowaniu fizycznym realizowana będzie z części podstawy 

programowej, zaliczamy do niej: 

 aktywność fizyczną ucznia, 

 edukację zdrowotną, 

 wiedzę w zakresie, podstaw treningu sportowego, przepisów gier 

zespołowych, edukacji zdrowotnej. 

2. Wszystkie wiadomości dla uczniów będą przekazywane w formie 

telekonferencji, prezentacji, konspektów oraz filmów instruktażowo-

pokazowych. 

3. Uczeń w ciągu trwania zajęć w systemie on-line podlega systematycznej 

i obiektywnej ocenie w zakresie wiedzy umiejętności i aktywności. 

4. Nauczyciel szczegółowo wskazuje zadania do wykonania, sposób ich realizacji 

oraz formę w jakiej należy przesłać efekty pracy. 

5. Uczniowie będą oceniani za odpowiedzi na zadane referaty, mini – 

prezentacje, testy (w aplikacji Forms), pomiary antropometryczne, wysiłkowe, 

karty pracy, aktywność, odpowiedzi z quizów wyżej wymienionych elementów 

podstawy programowej.  

6. Ocenie podlega aktywność ucznia w czasie lekcji zdalnej oraz aktywność 

potwierdzana przez przekazanie nauczycielowi materiałów (filmiki, 

prezentacje, zrzuty parametrów treningowych z aplikacji sportowych itp.), 

7. Podejmowane przez ucznie inicjatywy na rzecz aktywności ruchowej, sportu, 

edukacji zdrowotnej również są nagrodzonae pozytywną oceną. 

8. Wystawiając ocenę, nauczyciel zwraca szczególną uwagę na kreatywność 

podopiecznych, ich zaangażowanie, wkład pracy, przestrzeganie terminów 

oddawania zleconych prac i zadań, oraz aktywność ucznia na zajęciach 

zdalnych. 

9. Uczeń wspólnie z rodzicami regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela. 

10. Zadnia uczniowie wykonują w miarę możliwości i dostępu do komputera 

w dniu, w którym mają zajęcia wychowania fizycznego. 



11. Uczniowie wykonujący zadania zawarte w zakładce zadania (np. testy, 

sprawdziany, pomiary, prezentacje, ankiety itp.) w aplikacji Forms oraz 

zadania podane podczas telekonferencji (lekcji online) otrzymują ocenę według 

kryteriów przedmiotowego systemu oceniania: 

 uczniowie którzy nie wykonali zadań w określonym przez nauczyciela terminie 

otrzymują ocenę niedostateczną, 

 ocenę z zadań, ćwiczeń można poprawić, 

 zadania wykonane po terminie (bez podania przyczyny) są oceniane o stopień 

niżej.  

Ocenie podlega: 

 wykonanie określonych zadań ruchowych - zestawu ćwiczeń domowych, 

ćwiczeń przy muzyce, 

 ogólne usprawnianie się zgodne z indywidualnymi predyspozycjami 

psychoruchowymi każdego ucznia, 

 inwencja twórcza ucznia - umiejętność wykorzystania wiedzy, dostępnych 

środków, dydaktycznych, pomysłowości i warunków domowych do 

wykonywania i przedstawienia dowolnych ćwiczeń, 

 nawyk systematycznego usprawniania się na co dzień - aspekt zdrowotny, 

codzienne wykonywanie, 

 ćwiczenie na miarę swojego poziomu psychoruchowego (zaangażowanie 

najbliższych), 

 umiejętność poszukiwania informacji i wykorzystania jej w praktyce (wiedza 

z zakresu różnych dyscyplin sportu i rekreacji), możliwość korzystania 

z dostępnych platform internetowych, tj. YouTube, Google, Pinterest, 

Facebook itd., 

 umiejętność wykorzystania informacji prezentacji i testów podanych przez 

nauczyciela, 

 aktywność ucznia podczas lekcji online (telekonferencji), 

 umiejętność wykonania indywidualnych zestawów ćwiczeń lub ćwiczeń 

zaprezentowanych przez nauczyciela na lekcji online (telekonferencji). 

W procesie kształcenia zdalnego w wychowaniu fizycznym należy: 

 uwzględnić równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach, 

 zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 



 uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów, 

 łączenie przemienne różnych form aktywności fizycznej, 

 wykorzystanie sprzętu domowego do ćwiczeń, 

 wskazanie źródeł i materiałów postaci elektronicznej, 

 „równe szanse dla każdego” (zapewnienie każdemu uczniowi możliwość 

konsultacji telefonicznej, mailowej, przy pomocy e-dziennika oraz innych 

dostępnych).  

 

 


