
KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

OCENA CELUJĄCA 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1. Całkowicie opanował wiadomości i umiejętności zdefiniowane w podstawie 

programowej. 

2. Osiągnął sprawność fizyczną na poziomie ponadprzeciętnym / w testach sprawności 

fizycznej uzyskuje wyniki co najmniej bardzo dobre lub wybitne. 

3. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły – bierze czynny udział w zajęciach 

pozalekcyjnych, pozaszkolnych i rekreacyjnych. 

4. Pomaga w organizacji imprez, rozgrywek, turniejów. Wywiązuje się z powierzonych 

zadań, pełnionych funkcji. 

5. Zajmuje punktowane miejsca w zawodach szkolnych, miejskich, rejonowych, 

wojewódzkich. 

6. Jest zawsze przygotowany do czynnego udziału w lekcjach – strój sportowy. 

7. Swą postawą społeczną nie budzi zastrzeżeń; jest koleżeński, ambitny, 

zdyscyplinowany, posiada nawyki higieniczno-zdrowotne, schludny wygląd 

zewnętrzny, dba o higienę osobistą. 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. Ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie. Dokładnie 

zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawarte w wymaganiach 

edukacyjnych. 

2. W większości testów sprawnościowych uzyskuje wyniki na poziomie bardzo dobrym. 

3. Posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w 

praktycznym działaniu. 

4. Doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje postęp w usprawnianiu. 

5. Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie 

budzą zastrzeżeń. 

6. Bierze aktywny udział w zajęciach SKS i zawodach sportowych. 

7. Jest zawsze przygotowany do lekcji wychowania fizycznego. 

 

 

 

 

 



KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

OCENA DOBRA 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną; w większości prób i testów 

sprawnościowych wykazuje postęp. 

2. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo z małymi błędami technicznymi. 

3. Posiada wiadomości i potrafi wykorzystać je w praktyce przy pomocy nauczyciela. 

4. Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem; 

wykazuje dość dobre postępy w tym zakresie. 

5. Jego postawa społeczna i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą 

większych zastrzeżeń. 

6. Sporadycznie jest nieprzygotowany do zajęć z w wychowania fizycznego – brak 

stroju. 

 

OCENA DOSTATECZNA 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. Wykonuje ćwiczenia niepewnie z większymi błędami technicznymi. 

2. W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a tych 

wiadomości, które posiada nie potrafi w praktyce wykorzystać. 

3. Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego; ma niechętny 

stosunek do ćwiczeń, brak ambicji, zdyscyplinowania, koleżeńskości oraz w 

zakresie dbałości o postawę i zdrowie - higiena osobista, wygląd zewnętrzny. 

4. Unika zajęć z wychowania fizycznego / opuszcza zajęcia lekcyjne, często jest 

nieprzygotowany do lekcji – brak stroju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1. W próbach i testach uzyskuje słabe wyniki, wykazuje małe postępy w 

usprawnianiu. 

2. Ćwiczenia wykonuje niechętnie lub odmawia ich wykonywania. 

3. Posiada znikome wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać 

prostych zadań związanych z samooceną. 

4. Na zajęciach lekcyjnych przejawia poważne braki w zakresie wychowania 

społecznego: niechętny stosunek do zajęć, brak koleżeńskości, brak ambicji, brak 

nawyków higienicznych i dbałości o wygląd zewnętrzny. 

5. Unika często zajęć lekcyjnych, brak stroju. 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. Ćwiczenia wykonuje niechętnie, odmawia wykonywania ćwiczeń / udziału w 

próbach sprawnościowych. 

2. W czasie zajęć wykazuje brak zaangażowania, ma lekceważący stosunek do 

zajęć. 

3. Ćwiczenia wykonuje z rażącymi błędami. 

4. Charakteryzuje się praktyczną niewiedzą w zakresie kultury fizycznej. 

5. Na zajęciach lekcyjnych wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania 

społecznego, niechętny stosunek do przedmiotu. 

6. Opuszcza lekcje z wychowania fizycznego bez usprawiedliwienia, nie bierze 

czynnego udziały w lekcji z powodu brak stroju. 

 

 

 

 

 


