
KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

Ocena jest wypadkową czterech składowych: 

- Chęci, wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z zadań. 

- Postępu, czyli poziomu osiągniętych zmian w stosunku do diagnozy początkowej. 

- Postawy, czyli stosunku do partnera, przeciwnika, zaangażowania w przebieg zajęć i stosunku 

do własnej aktywności. 

- Rezultatu, czyli informacji o osiągniętych wynikach, dokładności wykonywania zadania, poziomu 

zdobytej wiedzy. 

 

Zasady oceniania 

Skala ocen 

1 - niedostateczny 

2 – dopuszczający 

3 – dostateczny 

4 – dobry 

5 – bardzo dobry 

6 – celujący 

dodatkowe oznaczenia (-,+) 

 

Przedmiot oceny 

Podstawą oceny ucznia jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązku 

wynikających ze specyfiki zajęć. 

 

Będą oceniane 

1. Sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków. 

2. Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć. 

3. Stosunek do partnera i przeciwnika. 

4. Stosunek do własnego ciała. 

5. Aktywność fizyczna. 

6. Postęp w opanowaniu wiadomości i umiejętności przewidziany dla poszczególnych klas. 

7. Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom zdobytej   

wiedzy. 

 

  



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, 

twórczą postawą umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania 

w danej klasie. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, bierze udział w konkursach, zawodach 

i olimpiadach, reprezentując szkołę. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania z poziomu 

rozszerzonego dla danej klasy. Bardzo starannie i sumiennie wykonuje zadania, wykazuje duże 

zaangażowanie na lekcji oraz jest dobrze przygotowany do zajęć. Prowadzi higieniczny tryb życia, 

systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym 

usprawnianiu. Czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze 

sportowo rekreacyjnym. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutu wywiązuje się z obowiązków, w poszczególnych 

klasach osiąga postęp w opanowaniu wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym , przy 

pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu rozszerzonego. Wysokie są staranność i sumienność 

w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji  oraz stopień przygotowania się do zajęć. 

Uczeń prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

o charakterze sportowo – rekreacyjnym. 

 

Oceny dostateczną lub dopuszczającą otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku 

w wywiązanie się z obowiązków, stopnia w postępu w opanowanie umiejętności i wiadomości na 

poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, poziomu staranności i umiejętności  

w wykonaniu zadań, zaangażowania w przebieg lekcji oraz stopnia zaangażowania w przebieg 

zajęć. 


