
KRYTERIA  OCEN 

Z  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO  DLA  KLAS  IV – VI 
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Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
1. Spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i umie zastosować poznane treści w różnych sytuacjach. 
2. Posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza zakres materiału przewidzianego programem  
    nauczania i wykorzystuje je w praktycznym działaniu. 
3. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną. 
4. Czynnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły jako zawodnik i organizator. 
5. Reprezentuje szkołę podczas zawodów międzyszkolnych. 
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Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
1. Opanował bardzo dobrze wiedzę i umiejętności z zakresu materiału przewidzianego programem  
    nauczania i wykorzystuje je w praktycznym działaniu.  
2. Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, dokładnie, w odpowiednim tempie. 
3. Doskonali swoją sprawność motoryczną. 
4. Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktyce.   
5. Potrafi dokonać samooceny sprawności fizycznej na podstawie sprawdzianów, prób i testów. 
6. Jest zawsze przygotowany do lekcji, wie jak dbać o czystość i higienę osobistą (dopuszczalne jest    
    dwa braki stroju w semestrze, za każdy kolejny uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,  
    nieusprawiedliwione nie ćwiczenie równoznaczne jest z brakiem stroju). 
7. Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do przedmiotu nie budzą zastrzeżeń. 
8. Zna zasady bezpiecznego zachowania na zajęciach i wykorzystuje je w praktyce. 
9. Umie kulturalnie zachować się podczas różnych form aktywności ruchowej. 
10.Zna zasady zastosowania w życiu codziennym wypoczynku czynnego. 
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Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
1. Opanował dobrze wiedzę i umiejętności z zakresu materiału przewidzianego programem  
    nauczania. 
2. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie, nieraz z błędami technicznymi. 
3. Zna zasady bezpiecznego zachowania na zajęciach. 
4. Wie jak dbać o higienę osobistą, posiada odpowiedni strój na lekcjach wf. 
5. Wykazuje stale i dość dobre postępy w usprawnianiu motorycznym. 
6. Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu nie budzą większych zastrzeżeń. 
7. Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela. 
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Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
1. Opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie, ze znacznymi lukami. 
2. Zna zasady bezpiecznego zachowania na zajęciach. 
3. W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a tych które posiada nie  
    potrafi wykorzystać w praktyce.  
4. Ćwiczenia wykonuje niepewnie, z błędami technicznymi i wiele z nich sprawia mu problemy. 
5. Wykazuje małe postępy w usprawnianiu motorycznym. 
6. Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego (brak ambicji, zdyscyplinowania)  
    oraz w postawie i stosunku do wychowania fizycznego. 
7. Wykazuje braki w zakresie higieny osobistej, często nie posiada odpowiedniego stroju do lekcji  
    wychowania fizycznego. 
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 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1. Nie opanował minimum programowego w stopniu dostatecznym i ma poważne braki. 
2. Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej i nie potrafi ich wykorzystać w praktyce. 
3. Ma niechętny stosunek do ćwiczeń, wykonuje je z dużymi błędami. 
4. Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu motorycznym. 
5. Wykazuje braki w zakresie higieny osobistej, często nie posiada stroju do lekcji wf. 
6. Na zajęciach wf przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego. 
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 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. Nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej. 
2. Nie jest pilny i nie wykazuje postępów w usprawnianiu motorycznym. 
3. Nie posiada wiadomości z zakresu kultury fizycznej. 
4. Wykazuje braki w zakresie higieny osobistej, nie posiada stroju do lekcji wf. 
5. Nie wykazuje żadnych chęci do poprawy swojej oceny. 
 

 


