
           KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

Ocena ucznia uzależniona jest od poziomu rozwoju 

biologicznego dziecka jego tempa i dynamiki wpływającej na 

poziom  możliwości dziecka. 

I Poziom wymagań na ocenę celującą. 

1.Uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował umiejętności                         

z programu danej klasy i w sposób szczególny wyróżnia się na tle 

klasy.  

2.Uczeń chętnie powiększa swoje wiadomości z zakresu programu 

wychowania fizycznego danej klasy i umie je przekazać innym, 

rozumie potrzebę aktywności ruchowej i unika działań szkodliwych 

dla zdrowia.  

3.Uczeń chętnie, aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach 

wychowania fizycznego.  

4.Uczestniczy w zajęciach sportowych, pozaszkolnych treningach             

i bierze udział  w zawodach sportowych na różnych szczeblach. 

5.Umie współpracować w zespole klasowym, jest dobrym 
organizatorem zajęć sportowych w czasie wolnym.  

6.Uczeń potrafi być samodzielny na lekcji, a zarazem 
zdyscyplinowany,  wytrwały, nie zniechęca się. 

7.Uczeń jest zaangażowany oraz przejawia własną inicjatywę na 
lekcji. 

8.Posiada umiejętności dbania o własne ciało i o prawidłową postawę 
ciała. 

II Poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą. 

1.Uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował umiejętności                        

z programu danej klasy i wyróżnia się na tle klasy. 

2.Uczeń posiada wiadomości z zakresu programu wychowania 

fizycznego danej klasy, rozumie potrzebę aktywności  ruchowej            

i unika działań szkodliwych dla zdrowia.  



3.Uczeń chętnie, aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach 

wychowania fizycznego. 

4. Uczeń wykazuje postępy w poziomie rozwoju sprawności                   

i wydolności wyznaczane poprzez testy sprawności fizycznej. 

5.Umie współpracować w zespole klasowym, jest dobrym 

organizatorem zajęć sportowych w czasie wolnym. 

6.Uczeń potrafi być samodzielny na lekcji, zdyscyplinowany, wytrwały 

w działaniu, zaangażowany. 

7.Posiada umiejętność dbania o własne ciało i o prawidłową postawę 

ciała. 

III Poziom wymagań na ocenę dobrą. 

1. Uczeń w stopniu dobrym opanował umiejętności z programu danej 

klasy. 

2.Uczeń posiada wiadomości z zakresu programu wychowania 

fizycznego danej klasy i unika działań szkodliwych dla zdrowia. 

3.Uczeń systematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania 

fizycznego. 

4.Uczeń wykazuję postępy w poziomie rozwoju sprawności                     

i wydolności organizmu wyznaczane przez testy sprawności fizycznej. 

5.Umie współpracować w zespole klasowym. 

6.Uczeń jest zdyscyplinowany na lekcji, zaangażowany. 

7.Posiada umiejętność dbania o własne ciało i o prawidłową postawę 

ciała. 

IV Poziom wymagań na ocenę dostateczną. 

1. Uczeń w stopniu dostatecznym opanował umiejętności z zakresu 

programu danej klasy. 

2.Uczeń posiada podstawowe wiadomości z zakresu programu 

wychowania fizycznego danej klasy. 

3.Uczeń niesystematycznie uczestniczy  w zajęciach wychowania 

fizycznego. 

4.Uczeń wykazuje słabe postępy w poziomie rozwoju sprawności          

i wydolności organizmu, wyznaczane przez test sprawności fizycznej. 

5.Uczeń jest mało zdyscyplinowany na lekcji, brak u niego 

zaangażowania, nie potrafi być samodzielnym, biernie naśladuje 

nauczyciela lub kolegów.  



6.Uczeń wie jak dbać o własne ciało i prawidłową postawę ciała, ale 

nie umie tych wiadomości zastosować w działaniu. 

V Poziom wymagań na ocenę dopuszczającą. 

 

1. Uczeń opanował podstawowe elementy umiejętności z zakresu 

programu danej klasy, nie umiejąc ich wykorzystać w czasie wolnym. 

2.Uczeń posiada słabe i wybiórcze wiadomości z zakresu programu 

wychowania fizycznego danej klasy. 

3.Uczeń niesystematycznie uczestniczy w  zajęciach wychowania 

fizycznego, ćwiczy niechętnie, z oporami. 

4.Uczeń wykazuje słabe postępy w poziomie rozwoju sprawności         

i wydolności organizmu. 

5.Uczeń jest mało zdyscyplinowany na lekcji, brak u niego 

zaangażowania, zainteresowania tematem, nie potrafi być 

samodzielny, biernie naśladuje nauczyciela lub kolegów. 

6.Uczeń słabo dba o własne ciało i o prawidłową postawę ciała. 

VI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który : 

1.Jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program. 

2. Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych 
postępów w usprawnieniu. 

3. Nie ćwiczy na lekcjach, nie nosi stroju sportowego. 

4. Charakteryzuje się praktycznie niewiedzą w zakresie kultury 
fizycznej. 

5. na zajęciach wykazuje duże braki w zakresie wychowania 
społecznego. 

KRYTERIUM OCENY DODATKOWEJ 

- ocena za systematyczne noszenie stroju, 

- za aktywność na lekcji, 

- systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowanie 

szkoły na zawodach, 

- starty na imprezach masowych, organizowanych przez szkoły                

i instytucje sportowe działające na terenie miasta (np. „Bieg 

Powsinogi”, „Pokaż co potrafisz”, „Kwietna Mila”), 



- pomoc w organizacji zawodów (sędziowanie, pisanie protokołu), 

-wykonanie  gazetki tematycznej, przygotowanie referatu czy 

prezentacji o tematyce sportowej i prozdrowotnej itp. 

 

ZAWSZE PRZY OCENIE UCZNIA BIERZE SIĘ POD UWAGĘ JEGO 

ZAANGAŻOWANIE, WYSIŁEK, MOŻLIWOŚCI, STOSUNEK DO 

PRZEDMIOTU I NAUCZYCIELA! 

 


