
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
Założenia ogólne: 

1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania szkoły. 

2. Szkolne ocenianie z wychowania fizycznego ma być czynnikiem motywującym młodzież do 

aktywności fizycznej w wymiarze teraźniejszym i przyszłościowym. 

3. Na początku każdego roku szkolnego przedstawiane są uczniom szczegółowe kryteria otrzymania 

poszczególnych stopni szkolnych ze wszystkich obszarów oceniania. 

4. Przy ocenianiu ucznia z wychowania fizycznego uwzględnia się przede wszystkim wysiłek 

wkładany przez ucznia w zajęcia, systematyczne uczestnictwo oraz aktywność ruchową w 

lekcjach wychowania fizycznego. 

5. Uczeń jest informowany o uzyskaniu oceny cząstkowej, ma prawo do jej poprawy. 

6. Rodzice zapoznają się z ocenami cząstkowymi z dziennika elektronicznego oraz na zebraniach 

rodzicielskich. 

7. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania każdej nieobecności na zajęciach w ciągu 7 dni po 

powrocie do szkoły. 

8. Każdy uczeń zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w co najmniej 50 % zajęć, które 

odbyły się w danym semestrze, roku szkolnym. 

9. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na lekcjach, powyżej 8 godzin w miesiącu, uczeń 

nie otrzymuje oceny cząstkowej z obszaru: przygotowanie i i systematyczność ucznia w 

zajęciach (P). 

10. W przypadku usprawiedliwienia lub nieusprawiedliwienia ponad 50 % nieobecności na lekcjach 

w danym semestrze, roku szkolnym uczeń jest nieklasyfikowany. 

11. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

12. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego (rodziców ucznia, opiekuna prawnego) z 

powodu nieusprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny. 

13. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje zadania praktyczne (umiejętności ruchowe) oraz teoretyczne 

z wiadomości, które były przedmiotem nauczania w trakcie semestru lub roku szkolnego. 

14. Uczeń, który w klasyfikacji rocznej uzyska ocenę niedostateczną może zdawać egzamin 

poprawkowy. 



15. Egzamin poprawkowy obejmuje zadania praktyczne (umiejętności ruchowe) oraz teoretyczne z 

wiadomości, które były przedmiotem nauczania w trakcie semestru lub roku szkolnego. 

16. 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 

10.06.2015r.). 

17. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres uniemożliwiający 

wystawienie oceny semestralnej lub klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego, zamiast oceny 

nauczyciel wychowania fizycznego wpisuje „zwolniony” albo „zwolniona” (Rozporządzenie 

MEN z dnia 10.06.2015r.). 

18. W stosunku do uczniów legitymujących się: 

a) pisemną opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej specjalistycznej poradni 

stwierdzającej specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyt rozwojowy, 

b) objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole, na podstawie rozpoznania 

indywidualnych możliwości psychofizycznych, 

c) opinią lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych 

ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, 

nauczyciel zobowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne 

19. Oceny cząstkowe będą wystawiane według następującej skali ocen: 

a) celujący – 6 

b) bardzo dobry – 5 

c) dobry – 4 

d) dostateczny – 3 

e) dopuszczający – 2 

f) niedostateczny - 1 

20. Ocenę semestralną lub roczną z wychowania fizycznego wystawia nauczyciel prowadzący 

zajęcia lekcyjne. 

21. Ocena semestralna lub roczna z wychowania fizycznego nie jest średnią arytmetyczną. Średnia 

ważona z ocen cząstkowych spełnia funkcję pomocniczą.  

22. Średnia ważona obliczana jest według wzoru: 

średnia ważona = suma iloczynów (ocena x waga) / suma wag 

23. Ocena semestralna lub roczna z wychowania fizycznego może być podniesiona o jeden 

stopień za wyjątkową aktywność ucznia w działalności sportowej lub za wybitne osiągnięcia 

sportowe (zasięg wojewódzki i wyższy). 



24. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zaliczy wszystkie obszary oceniania. 

25. Obszary oceniania: 

1) przygotowanie i systematyczność ucznia w zajęciach (P) 

2) aktywność ucznia na zajęciach (A) 

3) poziom umiejętności ruchowych ucznia (U) 

4) sprawność i rozwój fizyczny ucznia ( S) 

5) wiadomości (W) 

6) zawody sportowe, zadania dodatkowe (Z) 

26. Wagi do kryteriów oceniania: 

Ø testy sprawnościowe – 1 

Ø przygotowanie i systematyczność ucznia w zajęciach – 3 

Ø aktywność ucznia na zajęciach – 3 

Ø poziom umiejętności ruchowych ucznia – 3 

Ø sprawność i rozwój fizyczny ucznia - 2 

Ø wiadomości – 2 

Ø zadania dodatkowe – 2 

Ø zawody gminne – 3 

Ø zawody powiatowe, wojewódzkie i wyższe - 4 

27. Szczegółowe kryteria oceniania: 

a. celująca –  gdy średnia ważona jest większa niż 5,49 

b. bardzo dobra – gdy średnia ważona jest większa niż 4,49 

c. dobra – gdy średnia ważona jest większa niż 3,49 

d. dostateczna – gdy średnia ważona jest większa niż 2,49 

e. dopuszczająca – gdy średnia ważona jest większa niż 1,49 

f. niedostateczna – gdy średnia ważona jest równa lub mniejsza niż 1,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szczegółowe kryteria oceny z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej 
 
 
l.p Obszar Sym

bol 
Skala 
ocen 

Szczegółowe kryteria oceny Uwagi 

 
1 

 
Przygot
owanie i 
systema
tycznoś
ć  
ucznia 
w 
zajęciac
h 
 

 
P 

 
Celująca 
 

 
1. Zawsze przygotowany do zajęć 
2.  Systematycznie uczęszcza na zajęcia - 

nieobecności ma usprawiedliwione – 1 godz. 
 

 
1 ocena 
po  
16 
godz. 

 
Bardzo 
dobra 

 
1. Przygotowany do zajęć – dopuszcza się 

jednorazowy brak stroju. 
2. Systematycznie uczęszcza na zajęcia - zdarzają 

się nieobecności usprawiedliwione – 2 godz. 
 

 
Dobra  

 
1. Z reguły przygotowany do zajęć - dopuszcza 

się brak stroju 4 razy 
2. Uczęszcza na zajęcia – dopuszcza się 

nieobecności usprawiedliwione max. 4 godz. 
3. Dopuszcza się nieobecności 

nieusprawiedliwione max. 2 godz. 
 

 
Dostate 
czna  

 
1. Często nieprzygotowany do zajęć – dopuszcza 

się brak stroju 8 razy. 
2. Uczęszcza na zajęcia – dopuszcza się 

nieobecności usprawiedliwione max. 8 godz. 
3. Dopuszcza się nieobecności 

nieusprawiedliwione max. 4 godz. 
 

 
Dopusz 
czająca  

 
1. Bardzo często nieprzygotowany do zajęć - 

dopuszcza się brak stroju 10 razy. 
2. Dopuszcza się nieobecności 

nieusprawiedliwione max. 8 godz. 
 

 
Niedosta
teczna  

 
1. Notorycznie nieprzygotowany do zajęć  – 

powyżej 10 godz. brak stroju. 
2. Nieobecności nieusprawiedliwione ponad 10 

godz. 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 

 
Aktyw
ność 
ucznia 
na 
zajęcia
ch 

 
A 

 
Celująca  

1. Wykazuje bardzo dużą aktywność i 
zaangażowanie na lekcjach. 

2. W sposób ponad bardzo dobry wykonuje 
wszystkie ćwiczenia w czasie lekcji. 

3. Powierzone mu zadania wykonuje bardzo 
sumiennie i bardzo starannie. 

4. Wzorowo pełni funkcję lidera grupy 
ćwiczebnej lub kapitana drużyny. 

5. Pokazuje i demonstruje większość 
umiejętności ruchowych. 

6. Zawsze przestrzega ustalonych reguł i zasad 
postępowania. 

7. Prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia 
kształtujące bardzo poprawnie pod względem 
merytorycznym i metodycznym. 

8. W sposób ponad bardzo dobry przestrzega 
zasad bezpieczeństwa podczas zajęć.  

 

 
Bardzo 
dobra 

1. Na zajęciach jest aktywny i zaangażowany. 
2. W sposób bardzo dobry wykonuje większość 

ćwiczeń w czasie lekcji. 
3. Starannie i sumiennie wykonuje powierzone 

mu zadania. 
4. Bardzo dobrze pełni funkcję lidera grupy 

ćwiczebnej lub kapitana drużyny. 
5. Pokazuje i demonstruje niektóre umiejętności 

ruchowe. 
6. Stara się przestrzegać ustalonych reguł i zasad 

postępowania. 
7. Prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia 

kształtujące poprawnie pod względem 
merytorycznym i metodycznym. 

8. Przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach.  
 
Dobra  

1. Nie zawsze jest aktywny i zaangażowany na 
zajęciach. 

2. W sposób dobry wykonuje większość ćwiczeń 
w czasie lekcji. 

3. Starannie i sumiennie wykonuje powierzone 
mu zadania. 

4. Dobrze pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej 
lub kapitana drużyny.  

5. Nie potrafi pokazywać i demonstrować 
umiejętności ruchowych. 

6. Stara się przestrzegać ustalonych reguł i zasad 
postępowania. 

7. Prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia 
kształtujące w miarę poprawnie pod względem 
merytorycznym i metodycznym. 

8. Nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa 
na zajęciach. 

 



 
Dostate 
czna  

1. Nie wykazuje szczególnej aktywności na 
zajęciach. 

2. W sposób dostateczny wykonuje większość 
ćwiczeń w czasie lekcji. 

3. Niestarannie i niedbale wykonuje powierzone 
mu zadania. 

4. Nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub 
kapitana drużyny.  

5. Nie potrafi pokazywać i demonstrować 
umiejętności ruchowych. 

6. Stara się przestrzegać ustalonych reguł i zasad 
postępowania. 

7. Nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub 
ćwiczeń kształtujących w miarę poprawnie pod 
względem merytorycznym i metodycznym. 

8. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na 
zajęciach. 

 
Dopusz 
czająca 

1. Na zajęciach nie wykazuje żadnej aktywności. 
2. W sposób nieudolny wykonuje większość 

ćwiczeń w czasie lekcji. 
3. Bardzo niestarannie i lekceważąco wykonuje 

powierzone mu zadania. 
4. Nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub 

kapitana drużyny.  
5. Nie potrafi pokazywać i demonstrować 

umiejętności ruchowych. 
6. Nie przestrzega ustalonych reguł i zasad 

postępowania. 
7. Nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub 

ćwiczeń kształtujących poprawnie pod 
względem merytorycznym i metodycznym. 

8. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na 
zajęciach. 

 
Niedosta
teczna  

 
1. Nie wykonuje żadnych powierzonych mu 

zadań. 
2. W sposób bardzo nieudolny wykonuje 

większość ćwiczeń w czasie lekcji. 
3. Nie wykonuje powierzonych mu zadań. 
4. Nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub 

kapitana drużyny.  
5. Nie potrafi pokazywać i demonstrować 

umiejętności ruchowych. 
6. Nie przestrzega ustalonych reguł i zasad 

postępowania. 
7. Nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub 

ćwiczeń kształtujących pod względem 
merytorycznym i metodycznym. 

8. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na 
zajęciach. 



 
3 
  

 
Poziom 
umiejęt
ności 
ruchow
ych  

 
U 

 
Celująca  

 
1. Zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności 

ruchowych bez jakichkolwiek błędów 
technicznych lub taktycznych. 

2. Ćwiczenia wykonuje zgodnie z przepisami lub 
zasadami obowiązującymi w konkurencjach 
indywidualnych lub zespołowych. 

3. Wykonanie zadania ruchowego przez ucznia 
może być zawsze przykładem i wzorem do 
naśladowania dla innych ćwiczących. 

4. Potrafi wykonać ćwiczenie o znacznym 
stopniu trudności. 

5. Wykonuje zadania ruchowe nie tylko 
efektownie, ale i efektywnie, np. trafia do 
bramki, rzuca celnie do kosza. 

6. Stosuje opanowane umiejętności ruchowe w 
czasie zawodów i rozgrywek sportowych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bardzo 
dobra 

 
1. Zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności 

ruchowych  z niewielkimi błędami 
technicznymi lub taktycznymi. 

2. Ćwiczenia wykonuje zgodnie z przepisami lub 
zasadami obowiązującymi w konkurencjach 
indywidualnych lub zespołowych. 

3. Potrafi wykonywać ćwiczenia o dużym stopniu 
trudności. 

4. Wykonuje zadania ruchowe efektownie, ale nie 
zawsze efektywnie, np. sporadycznie trafia do 
bramki czy rzuca celnie do kosza. 

5. Stosuje opanowane umiejętności ruchowe w 
czasie gry właściwej, w trakcie zajęć. 

 
 
Dobra  

 
1. Zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności 

ruchowych  z niewielkimi błędami 
technicznymi lub taktycznymi. 

2. Wykonuje ćwiczenia nie zawsze zgodnie z 
przepisami lub zasadami obowiązującymi w 
konkurencjach indywidualnych lub 
zespołowych. 

3. Potrafi wykonywać ćwiczenie o przeciętnym 
stopniu trudności. 

4. Wykonuje zadania ruchowe efektownie, ale 
zawsze  mało efektywnie, np. nie trafia do 
bramki czy nie rzuca celnie do kosza. 

5. Nie potrafi zastosować opanowanych 
umiejętności ruchowych w czasie gry 
właściwej lub szkolnej. 

 



 
Dostate 
czna  

 
1. Zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności 

ruchowych  z dużymi błędami technicznymi 
lub taktycznymi. 

2. Wykonuje ćwiczenia prawie zawsze 
niezgodnie z przepisami lub zasadami 
obowiązującymi w konkurencjach 
indywidualnych lub zespołowych. 

3. Potrafi wykonywać ćwiczenia o niskim stopniu 
trudności. 

4. Wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i 
zawsze  mało efektywnie, np. nie trafia do 
bramki czy nie rzuca celnie do kosza. 

5. Nie potrafi zastosować opanowanych 
umiejętności ruchowych w czasie gry 
właściwej lub szkolnej. 

 

 
 

 
Dopusz 
czająca  

 
1. Zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności 

ruchowych  z rażącymi błędami technicznymi 
lub taktycznymi. 

2. Wykonuje ćwiczenia zawsze niezgodnie z 
przepisami lub zasadami obowiązującymi w 
konkurencjach indywidualnych lub 
zespołowych. 

3. Potrafi wykonywać ćwiczenia o bardzo niskim 
stopniu trudności. 

4. Wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i 
zawsze  mało efektywnie, np. nie trafia do 
bramki czy nie rzuca celnie do kosza. 

5. Nie potrafi zastosować opanowanych 
umiejętności ruchowych w czasie gry 
właściwej lub szkolnej. 

 
 
Niedosta
teczna  

 
1. Nie zalicza wszystkich sprawdzianów, a jak 

zalicza sprawdziany z umiejętności ruchowych 
to  z bardzo rażącymi błędami technicznymi 
lub taktycznymi. 

2. Wykonuje ćwiczenia zawsze niezgodnie z 
przepisami lub zasadami obowiązującymi w 
konkurencjach indywidualnych lub 
zespołowych. 

3. Nie potrafi wykonywać ćwiczeń nawet o 
bardzo niskim stopniu trudności. 

4. Wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i 
zawsze  mało efektywnie, np. nie trafia do 
bramki czy nie rzuca celnie do kosza. 

5. Nie potrafi zastosować opanowanych 
umiejętności ruchowych w czasie gry 
właściwej lub szkolnej. 



 
4 

 
Spraw
ność i 
rozwój 
fizyczny  

 
S 

 
Celująca 

 
1. Zalicza wszystkie testy i próby sprawnościowe 

ujęte w programie nauczania. 
2. Samodzielnie zabiega o poprawę lub 

uzupełnienie próby sprawnościowej, w której 
nie uczestniczył z ważnych powodów 
osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych. 

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

4. Dokonuje oceny własnego rozwoju 
fizycznego. 

5. Oblicza wskaźnik BMI. 
6. Podejmuje indywidualny program treningowy 

w celu poprawy wyniku w danej próbie 
sprawności fizycznej. 

 
 

 
Bardzo 
dobra 

 
1. Zalicza prawie wszystkie testy i próby 

sprawnościowe ujęte w programie nauczania. 
2. Poprawia lub uzupełnia próby sprawnościowe, 

w których nie uczestniczył z ważnych 
powodów osobistych, rodzinnych lub 
zdrowotnych. 

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

4. Dokonuje oceny własnego rozwoju 
fizycznego. 

5. Oblicza wskaźnik BMI. 
6. Czasami podejmuje indywidualny program 

treningowy w celu poprawy wyniku w danej 
próbie sprawności fizycznej. 

 
 

 
Dobra 

 
1. Zalicza większość testów i prób 

sprawnościowych ujętych w programie 
nauczania. 

2. Poprawia lub uzupełnia próby sprawnościowe, 
w których nie uczestniczył z ważnych 
powodów osobistych, rodzinnych lub 
zdrowotnych. 

3. Uzyskuje niewielki postęp w kolejnych 
próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku 
szkolnego. 

4. Dokonuje oceny własnego rozwoju 
fizycznego. 

5. Oblicza wskaźnik BMI. 
6. Raczej nie podejmuje indywidualnego 

programu treningowego w celu poprawy 
wyniku w danej próbie sprawności fizycznej. 

7. Wykonuje określone próby sprawności 
fizycznej na ocenę dobrą. 

 
 



 
Dostate 
czna 

 
1. Zalicza tylko niektóre testy i próby 

sprawnościowe ujęte w programie nauczania. 
2. Nie poprawia lub nie uzupełnia prób 

sprawnościowych, w których nie uczestniczył 
z ważnych powodów osobistych, rodzinnych 
lub zdrowotnych. 

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

4. Nie dokonuje oceny własnego rozwoju 
fizycznego. 

5. Nie oblicza wskaźnika BMI. 
6. Nigdy nie podejmuje indywidualnego 

programu treningowego w celu poprawy 
wyniku w danej próbie sprawności fizycznej. 

7. Wykonuje określone próby sprawności 
fizycznej na ocenę dostateczną. 

 

 
 
 

 
Dopusz 
czająca 

 
1. Zalicza tylko pojedyńcze testy i próby 

sprawnościowe ujęte w programie nauczania. 
2. Nie poprawia lub nie uzupełnia prób 

sprawnościowych, w których nie uczestniczył 
z ważnych powodów osobistych, rodzinnych 
lub zdrowotnych. 

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

4. Nie dokonuje oceny własnego rozwoju 
fizycznego. 

5. Nie oblicza wskaźnika BMI. 
6. Nigdy nie podejmuje indywidualnego 

programu treningowego w celu poprawy 
wyniku w danej próbie sprawności fizycznej. 

 

 
 

 
Niedosta
teczna 

 
1. Nie zalicza większość testów i prób 

sprawnościowych ujętych w programie 
nauczania. 

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

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

4. Nigdy nie podejmuje indywidualnego 
programu treningowego w celu poprawy 
wyniku w danej próbie sprawności fizycznej. 
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Wiado
mości  

 
W 

 
Celująca  

 
1. Zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę 

bardzo dobrą lub celującą. 
2. Stosuje wszystkie przepisy i zasady sportów 

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

3. Posiada rozległą wiedzę na temat rozwoju 
fizycznego i motorycznego. 

4. Wykazuje się dużym zakresem wiedzy nt. 
bieżących wydarzeń sportowych w kraju i za 
granicą. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bardzo 
dobra  

 
1. Zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę 

bardzo dobrą lub dobrą. 
2. Stosuje prawie wszystkie przepisy i zasady 

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

3. Posiada bardzo dobrą wiedzę na temat rozwoju 
fizycznego i motorycznego. 

4. Wykazuje się bardzo dobrym zakresem wiedzy 
nt. bieżących wydarzeń sportowych w kraju i 
za granicą. 

 
 
Dobra  

 
1. Zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę 

dobrą. 
2. Stosuje przepisy i zasady sportów 

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

3. Posiada dobrą wiedzę na temat rozwoju 
fizycznego i motorycznego. 

4. Wykazuje się dobrym zakresem wiedzy nt. 
bieżących wydarzeń sportowych w kraju i za 
granicą. 

 
Dostate 
czna  

 
1. Zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę 

dostateczną. 
2. Stosuje niektóre przepisy i zasady sportów 

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

3. Posiada dostateczną wiedzę na temat rozwoju 
fizycznego i motorycznego. 

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



 
Dopusz 
czająca  

 
1. Zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę 

dopuszczającą. 
2. Stosuje niektóre przepisy i zasady sportów 

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

3. Posiada niewielką wiedzę na temat rozwoju 
fizycznego i motorycznego. 

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

 
 
Niedosta
teczna  

 
1. Nie zalicza lub zalicza sprawdziany pisemne i 

testy na ocenę niedostateczną. 
2. Stosuje niektóre przepisy i zasady sportów 

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

3. Posiada niedostateczną wiedzę na temat 
rozwoju fizycznego i motorycznego. 

4. Wykazuje się niedostatecznym zakresem 
wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w 
środowisku lokalnym i kraju. 
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Zawody 
sportow
e 
zadania 
dodat 
kowe  

 
Z 

 
Celująca 

 
1. Reprezentuje szkołę w rozgrywkach 

sportowych. 
2. Osiąga wysokie wyniki sportowe. 
3. Regularnie uczestniczy w sportowych 

zajęciach pozalekcyjnych. 
4. Pracuje na rzecz szkolnego wychowania 

fizycznego. 
5. Regularnie uczestniczy w zajęciach 

sportowych klubu sportowego (za 
potwierdzeniem odpowiednim dokumentem z 
klubu. 

6. Wykonuje szczególne działania i zdobywa 
zasługi w dziedzinie kultury fizycznej. 

7. Samodzielnie wykonuje prace plastyczne, 
referaty, prezentacje, gazetki lub inne prace o 
tematyce sportowej. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

KLASY IV – VI 

 

1. Szybkość – Bieg na 60m 

2. Siła – Rzuty piłeczką palantową z rozbiegu 

3. Skoczność – Skok w dal z miejsca 

4. Wytrzymałość – Bieg ciągły na: 600m dziewczęta / 800m chłopcy 

5. Siła mięśni brzucha – Skłony w przód z leżenia tyłem w ciągu 30s. 

6. Gibkość – Skłony tułowia w przód 

 
 

 

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

KLASY VII – VIII 

 

1. Szybkość – Bieg na 60m 

2. Siła – Rzuty piłką lekarską 3kg oburącz w tył 

3. Skoczność – Skok w dal z miejsca 

4. Wytrzymałość – Bieg ciągły na: 800m dziewczęta/1000m chłopcy 

5. Siła mięśni brzucha – Skłony w przód z leżenia tyłem w ciągu 30s. 

6. Gibkość – Skłony tułowia w przód 

7. Zwinność – Bieg wahadłowy 4 x 10m 


