
KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

OCENĘ CELUJĄCĄ – otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym 

zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami 

wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie. Systematycznie uczestniczy w 

obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji 

(posiada wymagany strój sportowy). Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z 

wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni). Dokładnie 

wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo 

własne i kolegów. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym 

i mniej sprawnym). Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia , chętnie uczestniczy w 

zajęciach sportowo – rekreacyjnych, bierze udział w konkursach, zawodach godnie 

reprezentuje szkołę. 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ – otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania z 

poziomu rozszerzonego dla danej klasy. Bardzo wysoka jest staranność i sumienność w 

wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do 

zajęć. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz 

przed i po ich zakończeniu, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów. Prowadzi sportowy i 

higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże 

postępy w osobistym usprawnieniu. Uczestniczy czynnie  w zajęciach pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym. 

OCENĘ DOBRĄ – otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z 

obowiązków, w poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i 

wiadomości na poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu 

rozszerzonego. Duża jest u niego staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i 

zaangażowanie w przebieg lekcji oraz przygotowanie się do zajęć. Ma właściwą postawę 

koleżeńską i sportową. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym.  

OCENĘ DOSTATECZNĄ – otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku w 

wywiązywaniu się z obowiązków, stopnia postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości 

na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach. Niesystematycznie uczestniczy w 

obowiązkowych zajęciach  z wychowania fizycznego oraz nie zawsze jest przygotowany do 

lekcji (często nie posiada wymaganego stroju sportowego). Jest mało aktywny na lekcji i ma 

kłopoty z dyscypliną. 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ – otrzymuje uczeń, który często z własnej winy 

opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz zajęcia do wyboru, często nie 

jest przygotowany do lekcji. Jest mało aktywny, niezdyscyplinowany, ma nieobecności nie 



usprawiedliwione oraz lekceważący  stosunek do zajęć. Słabo wykonuję nauczane elementy. 

Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu. Nie dba o 

bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez 

nauczyciela. 

OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ – otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie 

lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze 

czynnego udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając 

niebezpieczeństwo dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Prowadzi 

niehigieniczny i niesportowy tryb życia. 

 


