
Kryteria oceny osiągnięć szkolnych ucznia z zakresu 

wychowania fizycznego dla dziewcząt i chłopców w kl. IV – VI 
   
    Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki zajęć. 

    Ocenianiu podlegają: 

-  sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przedmiotu, 

-  zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć, 

-  stosunek do partnera i przeciwnika, 

-  stosunek do własnego ciała, 

-  aktywność fizyczna, 

-  postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas 

   zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami,  

-  osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom zdobytej  

   wiedzy. 

 

    Otrzymane oceny przez ucznia wpisywane są do dziennika lekcyjnego oraz do dziennika 

elektronicznego. O proponowanej ocenie semestralnej i rocznej rodzice i uczniowie zostaną 

poinformowani w tej samej formie, najpóźniej na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną.       

O uzyskanej przez ucznia ocenie niedostatecznej na koniec semestru lub roku szkolnego rodzice 

zostaną powiadomieni pisemnie na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1. Prezentuje pozytywną postawę wobec swojego zdrowia i innych. 

2. Aktywnie i systematycznie uczestniczy w pozalekcyjnych lub pozaszkolnych formach lub 

    sportowej aktywności rekreacyjni – zdrowotnej.  

3. Reprezentuje szkołę na zawodach sportowych; gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 

4. Z dużym zaangażowaniem uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego, jest twórczy  

    i odznacza się umiejętnościami organizatorskimi dla siebie i rówieśników. 

5. Opanował umiejętności ruchowe wykraczające poza program realizowany w ramach zajęć w.f.  

    dla danej klasy. 

  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. Prezentuje pozytywną postawę wobec swojego zdrowia i zdrowia innych.  

2. Czasami uczestniczy w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach aktywności rekreacyjno-  

    zdrowotnej lub sportowej. 

3. Z dużym zaangażowaniem uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego, występuje  

    z własną inicjatywą oraz potrafi zorganizować sobie czas przeznaczony na uczestnictwo  

    w aktywności ruchowej: 

  - potrafi wykonać dwa ćwiczenia na mięśnie ramion, brzucha, grzbietu oraz nóg; 

  - potrafi dokonać samooceny sprawności fizycznej poprzez testy;   

  - potrafi przeprowadzić ćw. kształtujące z dowolnym przyborem; 

  - umie współorganizować mini- gry zespołowe. 



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. Deklaruje pozytywną postawę wobec swojego zdrowia i zdrowia innych dzieci, jednak nie 

    zawsze ma ona charakter czynny. 

2. Sporadycznie uczestniczy w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach aktywności rekreacyjno-  

    zdrowotnych lub sportowych. 

3. Uczestnicząc w lekcjach wychowania fizycznego wykazuje niewielkie zainteresowanie 

    i zaangażowanie, tylko czasem pojawia się inicjatywa. 

4. Opanował umiejętności ruchowe na poziomie przeciętnym ( realizowanym w ramach zajęć 

    obligatoryjnych), nie w pełni wykorzystując swoje możliwości. 

5.  Przejawia niewielkie zainteresowanie własnym rozwojem fizycznym i podnoszeniem  

     sprawności fizycznej na wyższy poziom. 

6.  Posiadł wiedzę dotyczącą wychowania fizycznego i zdrowego stylu życia w stopniu dobrym,  

    ale rzadko wykorzystuje ją na lekcjach i w życiu codziennym. 

7.  Nie zawsze chce i potrafi postępować zgodnie z zasadą fair- play w czasie lekcji i poza nią.  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. Deklaruje pozytywną postawę wobec swojego zdrowia i zdrowia innych, jednak nie ma ona  

    charakteru czynnego.      

2. Nie uczestniczy w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach aktywności rekreacyjno-zdrowotnej  

    lub sportowej. 

3. Uczestnicząc w lekcjach wychowania fizycznego tylko czasami angażuje się w pracę z zespołem  

    uczniów. 

4. Nie opanował większości umiejętności ruchowych realizowanych w ramach zajęć  

    obligatoryjnych oraz nie wykazuje zainteresowania uzupełnieniem braków. 

5. Odznacza się przeciętną sprawnością fizyczną, jednak rzadko i niechętnie podejmuje starania 

    prowadzące do samodoskonalenia się. 

6. W niewielkim stopniu opanował wiedzę dotyczącą wychowania fizycznego i zdrowego stylu  

    życia, a tę, która posiada nie stosuje na lekcjach wychowania fizycznego i w życiu codziennym.  

7. Nie zna lub nie stosuje zasady fair- play w czasie lekcji i poza nią. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1. Tylko czasami deklaruje lub przejawia pozytywną postawę wobec zdrowia swojego i innych. 

2. Nie uczestniczy w pozalekcyjnych lub pozaszkolnych formach aktywności ruchowej. 

3. Nie wykazuje aktywności i zaangażowania w realizacji treści przewidzianych programem dla  

    danej klasy. 

4. Nie podejmuje działań zmierzających do podniesienia poziomu sprawności fizycznej i niektórych  

    parametrów rozwoju fizycznego. 

5. W stopniu minimalnym przyswoił sobie wiedzę z zakresu wychowania fizycznego i zdrowego 

    stylu życia oraz nie stosuje jej w lekcji i poza nią. 

6. Nie zna i nie stosuje zasady fair-play na lekcji. 



Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. Wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki  

    przedmiotu. 

2. Nie bierze czynnego udziału w lekcji. 

3. Swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych 

4. Jest  notorycznie  nieprzygotowany  do  zajęć.   

5. Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia. 

 

Umiejętności, które uczeń powinien opanować w kl. IV : 

1. Potrafi wykonać przewrót w przód i w tył z prawidłowym ułożeniem rak i nóg (gimnastyka) 

2. Bieg w szybkim tempie po wyznaczonym torze (l.a). 

3. Skok w dal z prawidłowym odbiciem i zeskokiem (l.a.). 

4. Rzut z rozbiegu piłeczką palantową (l.a). 

5. Kozłowanie piłki prawą i lewa ręką w miejscu i w ruchu (mini-piłka koszykowa). 

6. Rzut piłki do kosza z miejsca (mini-piłka koszykowa). 

7. Odbicie piłki sposobem oburącz górnym (mini-piłka siatkowa). 

8. Zagrywka sposobem dolnym zza linii 6 m. (mini-piłka siatkowa). 

9. Rzut piłki do bramki dowolnym sposobem (mini-piłka ręczna). 

10. Uderzenia i przyjęcia piłki prawą i lewą noga (mini-piłka nożna). 

11. Strzał do bramki dowolnym sposobem (mini-piłka nożna). 

12. Zna prawidłową terminologię ćwiczeń fizycznych, zadań ruchowych oraz pozycji wyjściowych. 

13. Zna podstawowe przepisy poznanych gier i zabaw. 

14. Potrafi dokonać samooceny sprawności fizycznej podstawie testów. 

15. Zna zasady bezpiecznego zachowania się na drodze jako pieszy i rowerzysta. 

 

Umiejętności, które uczeń powinien opanować w klasie V: 

1. Przewrót w przód z marszu jednonóż z prawidłowym ułożeniem rąk i nóg (gimnastyka). 

2. Przewrót w tył z przysiadu podpartego do klęku podpartego prawidłowym ułożeniem rąk i nóg  

    (gimnastyka). 

3. Stanie na rekach z postawy lub uniku podpartego z asekuracją (gimnastyka). 

4. Start niski i bieg na odcinku 60 m. (l.a). 

5. Skok w dal techniką naturalną z krótkiego rozbiegu i lądowaniem obunóż (l.a). 

6. Rzut piłeczką palantową z miejsca i z marszu (l.a). 

7. Dowolne ćwiczenia z piłką przy muzyce według inwencji własnej ucznia (gimnastyka 

    artystyczna). 

8. Podania piłki oburącz w ruchu (mini- piłka koszykowa). 



9. Rzut piłki do kosza z biegu (mini- piłka koszykowa). 

10. Odbicia piłki sposobem oburącz dolnym( mini- piłka siatkowa). 

11. Zagrywka piłki sposobem tenisowym z odl. 6 m. (mini-piłka siatkowa). 

12. Prowadzenie piłki w dwójkach zakończone rzutem do bramki (mini-piłka ręczna). 

13. Prowadzenie piłki w dwójkach nogą prawą i lewą (mini-piłka nożna). 

14. Strzał do bramki wewnętrznym podbiciem (mini-piłka nożna). 

15. Uczeń prawidłowo rozumie pojęcia: siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość, zwinność, 

      zręczność, równowaga. 

16. Umie przeprowadzić rozgrzewkę. 

17. Potrafi przeprowadzić przynajmniej dwie zabawy, gry lub konkursy według inwencji własnej.  

18. Zna zasady posługiwania się przyrządami pomiarowymi. 

19. Potrafi współpracować z innymi uczniami w celu pomocy w organizacji zajęć ruchowych. 

20. Zna zasady prawidłowego odżywiania się. 

21. Zna zasady udzielania pierwszej pomocy. 

 

Umiejętności, które uczeń powinien opanować w kl. VI 

1. Dwa łączone przewroty w przód (gimnastyka). 

2. Przewrót w tył z postawy stojącej ze skłonem tułowia w przód (gimnastyka) . 

3. Stanie na rękach z postawy stojącej lub uniku podpartego z asekuracją (gimnastyka). 

4. Przeskok kuczny przez skrzynie z asekuracją (gimnastyka ). 

5. Mały układ gimnastyczny przy muzyce według inwencji własnej ucznia (gimnastyka  

    artystyczna). 

6. Start niski i bieg z przyśpieszeniem na odcinku 60 m. (l.a). 

7. Skok w dal techniką naturalną rozbiegu (l.a ). 

8. Technika rzutu piłeczką palantową z rozbiegu (l.a ). 

9. Kozłowanie piłki slalomem ręką prawą i lewą (mini- piłka koszykowa). 

10. Technika rzutu piłki do kosz z biegu po kozłowaniu (mini–piłka koszykowa). 

11. Odbicia piłki w dwójkach sposobem oburącz górnym i dolnym (mini- piłka siatkowa). 

12. Zagrywka sposobem tenisowym (mini-piłka siatkowa). 

13. Prowadzenie piłki nogą prawą i lewą z omijaniem przeszkód (mini-piłka nożna). 

14. Strzał do bramki wewnętrznym podbiciem (mini- piłka nożna). 

15. Zna zasady i sposoby hartowania organizmu. 

15. Umie dobrać ćwiczenia kształtujące postawę ciała 

16. Zna zasady udzielania pierwszej pomocy. 

 


