
 

 

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV –VIII 
 

•Celujący (6): 

•uczeń osiągnął wysoki poziom umiejętności i wiedzy z różnych 
dyscyplin sportowych (nie tylko z tej którą uprawia) 

•zdobył bardzo dobre i celujące oceny z poszczególnych zadań 
sprawdzających przewidzianych w danym semestrze 

•posiada oceny z wszystkich przewidzianych w danym semestrze 
elementów (nie ma braków), zadaniem ucznia jest dopilnowanie 
uzupełnienia braków z powodu nieobecności na lekcji do końca 
danego semestru. 

•dokładnie i z zaangażowaniem wykonuje ćwiczenia podczas 
rozgrzewki oraz w czasie lekcji, 

•czyni widoczne postępy w usprawnianiu się 

•aktywnie i systematycznie uczestniczy w lekcjach wychowania 
fizycznego, 

•posiadał zawsze strój gimnastyczny 

•zna przepisy i zasady mini gier sportowych, potrafi 
współorganizować i sędziować imprezę rekreacyjno -sportową, 

•rozumie sens uprawiania ćwiczeń ruchowych i ich wpływ na rozwój 
organizmu, 

•posiadł nawyki dbałości o higienę stroju, osobistą i estetykę 
miejsca ćwiczeń, 

•uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym i 
godnie reprezentuje szkołę na zawodach sportowych osiąga na nich 
wysokie miejsca 

•jego zachowanie na lekcjach wychowania fizycznego nie budzi 
zastrzeżeń. Nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo. 
Przestrzega zasad BHP 

•jest kulturalny na imprezie sportowej i obiektywny w samoocenie i 
ocenianiu innych. 

•uczeń spełnia wszystkie wymienione punkty 

•Bardzo dobry (5): 

•uczeń opanował zakres wymaganych wiadomości i umiejętności 

•zdobył bardzo dobre i dobre oceny z zadań kontrolno 
sprawdzających 



•aktywnie i systematycznie uczestniczy w lekcjach wychowania 
fizycznego . 

•Posiadał zawsze strój gimnastyczny 

•rozumie i stosuje zasady higieniczno -zdrowotne podczas nauki i 
wypoczynku, 

•uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym, 
reprezentuje szkołę na zawodach sportowych, 

•uczestniczy i współorganizuje zawody sportowe oraz przestrzega 
zasady „fair-play”, 

•jego zachowanie na lekcji nie budzi zastrzeżeń 

•aby otrzymać ocenę bardzo dobrą na koniec semestru uczeń może 
mieć jeden brak z planowanych w danym semestrze zadań 
kontrolno sprawdzających. 

•uczeń spełnia wszystkie wymienione punkty 

•Dobry (4): 

•uczeń prezentuje dobrą sprawność fizyczną, 

•z zadań kontrolno sprawdzających otrzymał oceny dobre 

•nie opuszcza zajęć wychowania fizycznego bez powodu 

•wykazuje się zaangażowaniem na lekcjach, 

•nie zawsze posiadał strój gimnastyczny 

•troszczy się o higienę osobistą, 

•opanował wiadomości i umiejętności obejmujące podstawowe 
elementy wiedzy o zajęciach ruchowych, 

•potrafi dokonywać obiektywnej samooceny sprawności swojej i 
kolegów, 

•jest opanowany, koleżeński, kulturalny w szkole, na imprezie 
sportowej. 

•aby otrzymać ocenę dobrą na koniec semestru uczeń może mieć 
dwa braki z planowanych w danym semestrze zadań kontrolno 
sprawdzających. 

 •uczeń spełnia wszystkie wymienione punkty 

•Dostateczny (3):•uczeń  dość systematycznie pracuje na zajęciach 
wychowania fizycznego 

•w stopniu dostatecznym opanował podstawowe wymagania z 
wiadomości, umiejętności w zakresie umożliwiającym postęp w 
dalszym kontynuowaniu zajęć wychowania fizycznego, 

•wykazuje słaby postęp w usprawnianiu się 

•nie bierze udziału w życiu sportowym klasy i szkoły 



•nie zawsze posiadał strój gimnastyczny 

•odmawia wykonania zadania, nie podejmuje próby nauczenia się 
nowego ćwiczenia 

•posiada nawyki higieniczno -zdrowotne, 

•jest koleżeński i uczynny. 

•uczeń spełnia wszystkie wymienione punkty 

•Dopuszczający (2): 

•uczeń w minimalnym stopniu spełnia podstawowe wymagania 
programowe lub jest bliski ich spełnienia, 

•wykazuje niską aktywność na zajęciach wychowania fizycznego 

•w ograniczonym stopniu opanował nawyki higieniczno-zdrowotne, 

•bardzo często nie posiadał stroju gimnastycznego 

•często opuszcza lekcje wychowania fizycznego 

•nie uczestniczy w organizacji imprez rekreacyjnych przez zespół 
klasowy. 
 


