
Kryteria oceniania z wychowania fizycznego 

w Szkole Podstawowej nr 54 w Szczecinie dla klas IV-VIII.

Wszyscy uczniowie mają możliwość osiągania sukcesów i zdobywania na lekcjach 
wychowania fizycznego pozytywnych ocen. Podstawą do wystawienia oceny jest określenie 
możliwości ucznia i postęp w zdobywaniu wiedzy, umiejętności  oraz podnoszenie poziomu 
własnej sprawności fizycznej. Na każdej lekcji docenia się aktywność dzieci, ich zaangażowanie, 
współdziałanie w zespole i pomoc koleżeńską.

Sprawdziany motoryczne oceniane są przy użyciu tabel, które pełnią jednak tylko funkcję 
pomocniczą, pozwalającą i uczniowi i nauczycielowi łatwiej i sprawiedliwiej określić postęp w zakresie 
podnoszenia sprawności motorycznej, zdobywania nowych umiejętności   i wiedzy w tym zakresie. 

Sprawdziany umiejętności obejmują przede wszystkim określenie poziomu opanowania elementów 
technicznych, wykorzystywanych w czasie gier i zabaw ruchowych, gimnastyki oraz lekkiej atletyki. 
Uczeń może poprawiać każdy sprawdzian co wielokrotnie. Zawsze brane są pod uwagę możliwości 
danego ucznia oraz miara jego postępu i zaangażowanie, czyli praca na lekcji. Gdy dziecko mimo 
usilnych starań nie jest w stanie osiągnąć pozytywnego wyniku sprawdzianu, wtedy stawiana jest 
najniższa ocena pozytywna lub nawet wyższa, jeśli nastąpiła poprawa. 

Bardzo doceniany jest udział uczniów w zawodach szkolnych, międzyszkolnych, 
wojewódzkich itp. Zawsze za reprezentowanie szkoły dzieci dostają oceny bardzo dobre (5), lub 
celujące (6), niezależnie od osiągniętych wyników. Osiągnięcie sukcesu np. bardzo dobry wynik, 
zakwalifikowanie się do następnej rundy lub etapu rozgrywek też jest premiowane.

Bardzo dużo ocen jest stawianych za udział w turniejach klasowych lub między-klasowych. W ten 
sposób uczniowie o mniejszych możliwościach ruchowych mogą być dodatkowo umotywowani i 
dowartościowani. Wspólna rywalizacja integruje grupę i wzmacnia więzi międzyludzkie. Możliwość 
zdobycia dodatkowej oceny, (dobrej, bardzo dobrej lub celującej) powoduje konieczność współdziałania 
oraz pomoc koleżeńską.

Mini-turnieje, wyścigi, różne rodzaje imprez lub zawodów sportowych są okazją do zdobycia 
dodatkowej, pozytywnej oceny za sędziowanie lub pomoc przy ich organizacji.

Uczniowie dostają także oceny pozytywne za szczególną dbałość o higienę osobistą. Jest to 
specjalna premia za estetykę stroju i czystość.

Każdy uczeń, w tym uczniowie częściowo zwolnieni z wf mają możliwość zdobycia oceny bardzo 
dobrej lub celującej z wychowania fizycznego. Uczniowie częściowo zwolnieni z zajęć oceniani są 
jedynie z tych zadań ruchowych, które są w stanie wykonać. Nie wykonywanie określonych ćwiczeń lub 
zadań ruchowych nie wpływa na możliwość osiągania maksymalnych ocen z wychowania fizycznego. 
Najważniejsze są możliwości ucznia oraz jego wkład pracy na zajęciach, postawa fair play, 
zaangażowanie w organizację lekcji, np. przygotowywanie sprzętu, prowadzenie rozgrzewki, 
sędziowanie itp.

Ogólne kryteria oceny ucznia:

Celujący – ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki:

⦁ Systematycznie i aktywnie uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego,

⦁ Posiada wiedzę z zakresu kultury fizycznej,

⦁ Czyni stałe postępy w zakresie swojej sprawności fizycznej,

⦁ Osiąga bardzo dobre wyniki w testach sprawności fizycznej i sprawdzianach umiejętności 
technicznych,



⦁ Osiąga sukcesy w zawodach sportowych (szkolnych i pozaszkolnych) lub osiąga bardzo dobre 
wyniki w zakresie swojego rozwoju psychoruchowego.

⦁ Swoją postawą daje dobry przykład innym, stosuje zasady fair play.

Bardzo dobry – ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

⦁ Osiąga postępy w rozwoju motorycznym,

⦁ Posiada umiejętności określone programem danej klasy,

⦁ Systematycznie i aktywnie uczestniczy w lekcjach wf,

⦁ Posiada wiedzę z zakresu kultury fizycznej,

⦁ Systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach wf.

⦁ Swoją postawą daje dobry przykład innym, stosuje zasady fair play.

Dobry- ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

⦁ Osiąga postępy w rozwoju motorycznym,

⦁ Posiada większość umiejętności zawartych w programie, dostosowanych do możliwości danego 
ucznia.

⦁ Systematycznie i aktywnie uczestniczy w lekcjach wf.

⦁ Posiada wiedzę z zakresu kultury fizycznej w stopniu dobrym.

Dostateczny- ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

⦁ Nie osiąga postępów w rozwoju motorycznym na miarę swoich możliwości,

⦁ Posiada umiejętności o średnim stopniu trudności,

⦁ Systematycznie uczestniczy w lekcjach wf,

⦁ Posiada wiedzę z zakresu kultury fizycznej w stopniu słabym.

Dopuszczający- ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

⦁ Nie osiąga postępów w rozwoju motorycznym na miarę swoich możliwości,

⦁ Posiada umiejętności o niewielkim stopniu trudności,

⦁ Mało aktywnie uczestniczy w zajęciach wf.

Niedostateczny- ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

⦁ Wykazuje brak postępów w rozwoju motorycznym,

⦁ Opuszcza lekcje wf lub nie ćwiczy bez uzasadnionej przyczyny,

⦁ Nie wykazuje dbałości o własny rozwój fizyczny.


