
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN – WYCHOWANIE FIZYCZNE kl. IV - VIII 

 

Postawa ucznia na zajęciach 

 

Skala ocen Kryteria oceny 

celujący - duża aktywność na lekcjach 

- przygotowanie do zajęć 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia 

- przestrzeganie zasad fair-play 

- uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych 

- reprezentowanie szkoły w rozgrywkach sportowych 

Bardzo dobry - aktywność na lekcjach 

- przygotowanie do zajęć 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia 

- przestrzeganie zasad fair – play 

- uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych 

dobry - nie zawsze jest aktywny 

- z reguły jest przygotowany do zajęć 

- dość często jest nieobecny na zajęciach 

- potrzebuje motywacji do ćwiczeń 

- rzadko uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych 

dostateczny - nie wykazuje aktywności na lekcjach 

- bywa nieprzygotowany do zajęć 

- słaba frekwencja 

- zadania wykonuje niestarannie i niedbale 

- nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych 

dopuszczający - na zajęciach nie wykazuje aktywności 

- regularnie jest nieprzygotowany do zajęć 

- często opuszcza zajęcia 

- powierzone zadania wykonuje niestarannie 

- okazuje lekceważący stosunek do przedmiotu 

niedostateczny - na zajęciach nie wykonuje żadnych powierzonych mu zadań 

- wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu 

- do zajęć jest nieprzygotowany 

- samowolnie opuszcza zajęcia 

 

 

ZACHOWANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA 

 

 

celujący - koleżeńskość, życzliwość, wysoka kultura osobista 

- nie stosuje przemocy, stosuje zasady fair - play 

- troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych 

- używa sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem 

- nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków 

bardzo dobry - jest koleżeński i kulturalny 

- z reguły nie stosuje przemocy, stosuje zasady fair – play 

- dba o bezpieczeństwo 

- używa sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem 



- nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków 

dobry - bywa koleżeński i kulturalny 

- zdarza się agresja, nie zawsze stosuje zasady fair – play 

- nie zawsze stosuje zasady bezpieczeństwa na lekcji 

- nie zawsze szanuje sprzęt sportowych 

- nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków 

dostateczny - nie zawsze jest koleżeński i kulturalny 

- czasami bywa agresywny, nie zawsze stosuje fair – play 

- nie zawsze przestrzega regulaminów szkolnych 

- nie szanuje sprzętu sportowego 

- zdarza się stosowanie używek 

dopuszczający - uczeń jest niekulturalny, niewłaściwie odnosi się do innych 

- jest agresywny, nie stosuje zasad fair – play 

- nie zna i nie przestrzega regulaminów szkolnych 

- niszczy sprzęt sportowy 

- zdarza się stosowanie używek 

niedostateczny - uczeń jest niekoleżeński, niekulturalny, źle odnosi się do innych 

- jest agresywny, nie stosuje żadnych zasad 

- nie zna i nie przestrzega żadnych regulaminów szkolnych 

- niszczy sprzęt sportowych 

- pali papierosy, pije alkohol, używa narkotyki 

 

 

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWYCH 

 

celujący - wkłada duży wysiłek w opanowanie nowych umiejętności ruchowych 

- zalicza sprawdziany z gimnastyki, gier zespołowych, lekkoatletyki na 

ocenę bardzo dobrą i celującą 

bardzo dobry - wkłada wysiłek w opanowanie nowych umiejętności ruchowych 

- zalicza sprawdziany z gimnastyki, gier zespołowych, lekkoatletyki na 

ocenę co najmniej dobrą 

dobry - uczeń opanował nowe umiejętności ruchowe 

- zalicza sprawdziany z gimnastyki, gier zespołowych, lekkoatletyki na 

ocenę co najmniej dostateczną 

dostateczny - uczeń opanował niektóre nowe umiejętności ruchowe 

- zalicza sprawdziany z gimnastyki, gier zespołowych, lekkoatletyki na 

ocenę co najmniej dopuszczającą 

dopuszczający - uczeń nie opanował większości nowych umiejętności ruchowych 

- ma kłopoty z zaliczeniem sprawdzianów z gimnastyki, gier 

zespołowych, lekkoatletyki na pozytywną ocenę 

niedostateczny - uczeń nie opanował nowych umiejętności ruchowych 

- nie zaliczył sprawdzianów z gimnastyki, gier zespołowych, 

lekkoatletyki 

 


