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KRYTERIA OCENY: 

 

,,6’’- OCENA CELUJĄCA 
 Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: 

-   spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą 

-   aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły, w innym formach działalności 

związanych z kulturą fizyczna i promuje zdrowie na terenie szkoły 

-   jest reprezentantem szkoły i osiąga wysokie miejsca w zawodach sportowych. 

-   rozumie, zna oraz świadomie i systematycznie stosuje zasady zdrowego stylu życia, oraz je 

promuje 

-   jest wzorem na zajęciach wychowania fizycznego w szkole i środowisku 

 

,,5’’- OCENA BARDZO DOBRA 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-   aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach 

-   całkowicie opanował materiał programowy 

-   jest bardzo sprawny fizycznie i wykazuje duże postępy w usprawnianiu  

-   zadania i ćwiczenia wykonuje poprawnie, dokładnie właściwą techniką wykazuje się dużą 

samodzielnością i pomysłowością podczas zajęć 

-   potrafi dokonać samooceny rożnymi próbami i testami 

-   jego zaangażowanie i stosunek do w-f nie budzi najmniejszych zastrzeżeń, a swoją postawą 

zachęca innych  do udziały w lekcjach 

-   bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych 

-   posiada duży zakres wiadomości z kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je 

w praktycznym działaniu 

-   zna zasady zdrowego stylu życia i świadomie , samodzielnie je wdraża, ale nie zawsze 

systematycznie konsekwentnie  

„4’’-OCENA DOBRA 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-   jest obecny na zajęciach, a nieobecności ma usprawiedliwione 

-   dysponuje dobra sprawnością motoryczną 

-   w zasadzie opanował materiał programowy 

-   podejmuje próby oceny własnej sprawności i umiejętności 

-   ćwiczenia i zadania wykonuje z małymi błędami 

-   posiada wiadomości, które potrafi wykorzystać w praktyce, ale z pomocą nauczyciela 



-   wybiórczo uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych 

-   jego postawa i stosunek do przedmiotu nie budzą większych zastrzeże n 

-   nie potrzebuje motywacji do pracy nad osobistym usprawnianiem i rozumie potrzebę 

zdrowego stylu życia 

 

,,3’’-OCENA DOSTATECZNA 
Ocenę dostateczna otrzymuje uczeń który: 

-   opuszcza zajęcia sporadycznie i nie zawsze chętnie w nich uczestniczy 

-   przynosi strój sportowy 

-   dysponuje przeciętną sprawnością fizyczna, która wykazuje spadek lub utrzymuje  się na 

tym samym poziomie 

-   zadania i ćwiczenia wykonuje nie pewnie i z dużymi błędami 

-   posiada mały zakres wiedzy, której nie potrafi wykorzystać praktycznie 

-   potrafi dokonać samooceny własnej sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych 

(wybiórczo, niektóre próby) 

-   wykazuje brak nawyków higienicznych  

-   wykazuje brak zainteresowania zajęciami pozalekcyjnymi 

 

,,2’’-OCENA DOPUSZCZAJĄCA  
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który: 

-   w zajęciach uczestniczy niesystematycznie, bywa nieobecny bez usprawiedliwienia 

-   przynosi strój sportowy sporadycznie (dwa razy w miesiącu) i ma lekceważący stosunek do 

przedmiotu 

-   posiada bardzo niską sprawność motoryczną 

-   wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia, ale niechętnie i dużymi błędami 

-   opanował materiał programowy w niewielkim stopniu i ma duże luki 

-   potrafi oceniać tylko jedną ze swoich zdolności motorycznych 

-   zna zdrowy styl życia, ale go niestosuje(higiena osobista, odżywianie) 

-   unika lub odmawia udział w zajęciach pozalekcyjnych 

 

,,1’’-OCENA NIEDOSTATECZNA 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-   ma lekceważący stosunek do przedmiotu, nauczyciela kolegów 

-   w zajęciach uczestniczy wybiórczo i jest nieprzygotowany, brak stroju 

-   swoją postawą negatywnie wpływa na klasę  

-   nie reaguje na polecenia i prośby nauczyciela 

-   nie chce wykonywać żądnych ćwiczeń prób i testów, pomimo prawidłowego rozwoju 

psychofizycznego i motywacji nauczyciela  

-   nie wykazuje postępów w usprawnianiu 

 

W wychowaniu fizycznym oceniamy sprawność psychomotoryczną, umiejętności ruchowe 

i wiadomości 

 

I- SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNA 

1. Ocena poziomu wydolności fizycznej 

      - pomiar tętna przed, w trakcie i po wysiłku 

      2. Ocena rozwoju fizycznego 

      - pomiar masy ciała i wysokości 

      3. Ocena postępu sprawności motorycznej 

      - szybkość(Bieg na dystansie 50m w sek.) 



      - moc(skok w dal z miejsca w cm) 

      -wytrzymałość mięsni brzucha( siady z leżenia tyłem przez 30 sek. <liczba>) 

      - zwinność(bieg wahadłowy 4x10 m w sek. 

      - gibkość(skłon tułowia w przód w cm) 

      - wytrzymałość(bieg na 800m dz, 1000m chł) 

KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN NA I PÓŁROCZE  
1.Reprezentowanie szkoły w międzyszkolnych zawodach sportowych. 

2.Systematyczny udział w szkolnych zajęciach SKS. 

3.Udział w szkolnych zawodach sportowych. 

 

KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN KOŃCOWOROCZNYCH 
1.Reprezentowanie szkoły w międzyszkolnych zawodach sportowych. 

2.Systematycznie branie udziału w dodatkowych zajęciach sportowych w ramach SKS. 

3.Uczestniczenie w szkolnych zawodach sportowych. 

4.Wynik uzyskany w rankingu na Najlepszego Ucznia i Uczennicę Sportowca szkoły. 

 

 

KLASA I 

 

PŁYWANIE 

Semestr I 

1. Praca NN do kraula A 

2. Praca NN do kraula B 

3. Wślizg do wody 

Semestr II 

1. Praca RR do kraula A 

2. Praca RR do kraula B 

3. Skok startowy 

 

LEKKOATLETYKA 

KLASA I 

Semestr I 

1. Start niski i bieg na 60 m na czas 

2. Skok w dal techniką naturalną 

3. Bieg wytrzymałościowy dz-600m, chł-1000m 

Semestr II 

1. Skok wzwyż sposobem naturalnym 

2. Pchnięcie kulą z miejsca 

3. Rzut piłką lekarską 

KLASA II 

Semestr I 

1. Start niski i bieg na 100m na czas 

2. Skok w dal sposobem naturalnym 

3. Pchnięcie kulą 

Semestr II 

1. Skok wzwyż techniką naturalną 

2. Bieg wytrzymałościowy 800m-dz., 1000m-chł. 

 

 

KLASA III 



Semestr I 

1. Przekazywanie pałeczki sztafetowej – technika 

2. Pchnięcie kulą na odległość 

3. Bieg wytrzymałościowy dz-800m, chł-1000m 

Semestr II 

1. Przekazywanie pałeczki sztafetowej w strefie zmian 

2. Rzut oszczepem – technika i pomiar odległości 

 

GIMNASTYKA 

KLASA I 

Dziewczęta i chłopcy 

1. Przewrót w przód z miejsca 

2. Przewrót w tył z miejsca 

3. Stanie RR ze współćwiczącym 

KLASA II 
Dziewczęta 

1. Skok zawrotny przez trzy części skrzyni 

2. Przewrót w przód z podstawy 

3. Przewrót w tył rozkroku 

Chłopcy 

1. Skok kuczny przez pięć części skrzyni 

2. Przewrót w tył rozkroku 

3. Stanie na RR sposobem dowolnym 

KLASA III 

Dziewczęta i chłopcy 

1. Stanie na rękach z zamachem jednonóż 

2. Skok rozkroczny przez kozła 

3. Przewrót w przód ze stania na rękach 

4. Przerzut bokiem z marszu 

 

SIATKÓWKA 

KLASA I 

1. Odbicie piłki górne i dolne 

      2. Zagrywka dolna 

      KLASA II 

1. Zagrywka górna 

2. Odbicie piłki górne 

3. Zbicie piłki po wystawieniu 

      KLASA III 

1. Zagrywka tenisowa w określone miejsce na boisku 

2. Przyjęcie piłki z zagrywki 

3. Wystawienie i zbicie piłki po wystawieniu 

 

 

PIŁKA RĘCZNA 

KLASA I 

1. Podania i przyjęcia piłki dwójkach 

2. Rzut do bramki w biegu 

KLASA II 
1. Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką 



2. Rzut do bramki z wyskoku 

KLASA III 
1. Rzuty sytuacyjne na bramkę, 

2. Zwód podwójny 

3. Gra w obronie 

4. Gra w ataku 

 

KOSZYKÓWKA 

KLASA I 
1. Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką 

2. Rzut do kosza z miejsca 

KLASA II 
1. Rzut do kosza z dwutaktu 

2. Rzut do kosza oburącz znad głowy z wyskoku 

KLASA III 
1. Zwody 

2. Walka na tablicy 

3. Atak szybki 

4. Obrona strefą 

PIŁKA NOŻNA 

KLASA I 

1. Podania i przyjęcia piłki wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy 

2. Prowadzenie piłki i strzały na bramke 

KLASA II 

1. Gra bramkarza 

2. Strzał na bramkę z podania partnera 

KLASA III 

1. Przyjęcie piłki zewnętrzną częścią stopy (dz) 

2. Przyjęcie piłki podudziem jednonóż i obunóż (ch) 

3. Zwody z piłką 

III WIADOMOŚCI 

Ocena z wiadomości obejmować będzie do wyboru przez nauczyciela: 

- sędziowanie 

- prowadzenia rozgrzewki 

- praca pisemna 

- pogadanka – dyskusja 

 

Ocena z poszczególnych umiejętności ruchowych zależy od indywidualnych uzdolnień 

ruchowych ucznia/uczennicy. 

 

 


