
 KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich  

KLASY IV-VII 

        

 

I. Ocenie z wychowania fizycznego podlega: 

1. aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2.  postawa ucznia i stosunek do zajęć szkolnych, 

3. systematyczność na zajęciach: 

 - noszenie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia na lekcjach wf, 

 - spóźnienia na lekcję, 

4. udział i osiągnięcia ucznia w szkolnych i poza szkolnych formach aktywności związanych ze 

sportem i kulturą fizyczną, 

5. wiadomości związane z kulturą fizyczną, 

6. umiejętności ruchowe. 

 

II. Podstawę semestralnej i rocznej klasyfikacji  z wf stanowią osiągnięcia ucznia dokumentowane za 

pomocą ocen bieżących. 

  

 Uczeń za aktywność na zajęciach, odpowiednią postawę, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  

i higieny może otrzymać „plusy +” . Za zdobycie pięciu „+” uczeń otrzymuje ocenę cząstkową 

„bdb”. 

 

 Uczeń za unikanie poleceń nauczyciela, nieodpowiednią postawę, brak zaangażowania, nie 

stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny może otrzymać „minusy -”.   

 Za zdobycie pięciu „-” uczeń otrzymuje ocenę cząstkową „ndst”. 

 

 Systematyczność oceniana jest przez liczbę spóźnień, frekwencję oraz przygotowanie do zajęć. 

Jeżeli uczeń  ma 100% frekwencji na zajęciach wf, nie będzie miał nieprzygotowania do zajęć 

wf, otrzyma ocenę cząstkową „cel” w każdym semestrze. jeżeli uczeń będzie miał 1 lub 2 

nieprzygotowania, otrzyma ocenę „bdb” w każdym semestrze. 

 

 Liczba spóźnień w semestrze: 

 0-2- ocena cząstkowa „6”, 

 3-4- ocena cząstkowa „5”, 

 5-6- ocena cząstkowa „4”, 

 7-8- ocena cząstkowa „3”, 

 9-10- ocena cząstkowa „2” 

 powyżej 10- ocena cząstkowa „1” 

 

 W obszarze wiadomości uczeń oceniany jest za wykonanie i terminowe oddanie zadań- 

projektów z zakresu wiadomości o kulturze fizycznej. Złożenie wyznaczonego zadania po 

terminie skutkuje jego niezaliczeniem i otrzymaniem oceny cząstkowej „ndst”. 

 

 Umiejętności ruchowe z zakresu gier zespołowych, lekkiej atletyki, zajęć rekreacyjno- 

ruchowych, sprawności koordynacyjno- kondycyjnych uczeń otrzymuje ocenę cząstkową w 

skali 1-6. 

 

 Uczeń za reprezentowanie szkoły w rozgrywkach sportowych i zajęcie w zawodach miejsca: 

 I-III otrzymuje ocenę cząstkową „cel” 

 poniżej III miejsca otrzymuje ocenę cząstkową za udział w zawodach „bdb”.  

 



     

 Uczeń przed rozpoczęciem lekcji w ciągu semestru może zgłosić dwa razy nieprzygotowanie- 

brak stroju („np”). Za trzecie „np” w semestrze uczeń otrzymuje ocenę cząstkową „ndst”. 

 

 Uczeń ubiegający się o celująca ocenę semestralną i roczną nie może w ciągu semestru 

otrzymać oceny „ ndst” za nieprzygotowania do zajęć i spóźnienia. 

 

 Brak stroju- oznacza, że uczeń nie bierze czynnego udziału w zajęciach. Uczniowie zwolnieni z 

czynnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego (np. z powodu braku stroju) mają 

obowiązek uczestniczenia biernego tzn. obecności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego klasy IV-VII 

 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• spełnia wszystkie kryteria na oceną bdb i reprezentuje wybitny poziom umiejętności i rozwoju 

sprawności, 

• doskonali swoje umiejętności wychodzące poza program ramowy, 

• zdobywa dla szkoły punktowane miejsca w gminnych, powiatowych i wojewódzkich 

rozgrywkach sportowych, 

• wykazuje dużą aktywność i pomoc w organizacji szkolnych imprez sportowych, 

• szanuje i dba o sprzęt sportowy, wykorzystuje go zgodnie z przeznaczeniem, 

• wykazuje dużą aktywność na lekcjach, z zadań kontrolono- oceniających uzyskuje oceny 

cząstkowe „cel, bdb”, 

• nie otrzymał oceny „ndst” za brak stroju sportowego i spóźnienia, 

• zawsze kieruje się zasadą „fair-play”, 

• posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu kultury fizycznej, 

• wykazuje wysoka kulturę osobistą. 

 

      2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• wykonuje poprawnie i samodzielnie wszystkie elementy podlegające ocenie, 

• zna bardzo dobrze przepisy poznanych gier i zabaw sportowych, 

• jest aktywny i zawsze przygotowany do lekcji, 

• jego postawa społeczna, zaangażowanie, stosunek do zajęć nie budzą zastrzeżeń, 

• posiada prawidłowe nawyki higieniczno- zdrowotne, 

• nie otrzymał oceny „ndst” za brak stroju sportowego i spóźnienia, 

• szanuje i dba o sprzęt sportowy, wykorzystuje go zgodnie z przeznaczeniem. 

 

      3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• dysponuje dobrą sprawnością motoryczną, 

• ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie, z małymi błędami technicznymi, 

• wykazuje tendencje do poprawy wyników jednak brak stałej poprawy,  

• nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje stałe i 

dość dobre postępy w tym zakresie,  

• opanował większość umiejętności, lecz w różnym stopniu, 

• jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń, 

• podejmuje wysiłek, stara się - jednak niesystematycznie, 

• otrzymał tylko jedną ocenę „ndst” za brak stroju w semestrze lub spóźnienia. 

 

      4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• dysponuje mniej niż przeciętną sprawnością motoryczną, 

• osiąga wyniki wg norm na ocenę dostateczną, 

• posiada tylko podstawowe umiejętności,  

• ćwiczenia wykonuje niepewnie z pomocą nauczyciela  i z większymi błędami technicznymi, 

• wykazuje małe postępy w usprawnianiu,   

• zna podstawowe pojęcia i zagadnienia,  

• nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

• nie jest pilny podczas zajęć, 

• wykazuje braki w zakresie dbania o zdrowie i higienę, 

• przejawia pewne braki w zakresie postawy społecznej i w stosunku do kultury fizycznej, 

• często nie dba i nie szanuje sprzętu sportowego i nie używa go zgodnie z przeznaczeniem 

 



      5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• posiada słabą sprawność fizyczną,  

• osiąga wyniki znacznie poniżej oceny dostatecznej,  

• opanował minimalną ilość wiadomości, 

• ćwiczenia wykonuje niepewnie z dużymi błędami technicznymi,  

• wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu motorycznym,  

• posiada minimalny zasób pojęć i wiadomości, 

• nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy w praktyce, 

• nie wkłada wysiłku, nie stara się, sporadycznie ćwiczy,  

• przejawia duże braki w zakresie postawy społecznej i stosunku do wychowania fizycznego. 

 

       6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• posiada bardzo słabą sprawność fizyczną, 

• nie przystępuje lub nie kończy prób mimo możliwości,  

• ćwiczenia wykonuje z bardzo dużymi błędami technicznymi, lub nie potrafi ich wykonać, 

• nie wykonuje żadnych postępów w usprawnianiu się,  

• nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych, nie uczestniczy w życiu sportowym szkoły, 

•  nie rozróżnia pojęć, nawet przy pomocy, nie umie rozwiązać problemu, zadania 

sprawnościowego, 

•  nie wykonuje ćwiczeń i poleceń, nie zna podstawowych zasad i przepisów mini gier  

• ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu, 

• opuszcza zajęcia wf i nie usprawiedliwia ich, 

•  stosunek ucznia do kultury fizycznej i jego postawa społeczna są negatywne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadania kontrolno- oceniające klasa IV 

 

Uczniowie prowadzą dzienniczek samokontroli i samooceny. 

 

I. Gimnastyka: 

 Przewrót w przód z przysiadu podpartego. 

 Układ gimnastyczny („waga”- marsz po ławeczce- przewrót w przód). 

 Leżenie przewrotne i przerzutne. 

 Skok kuczny- odbicie obunóż z odskoczni po rozbiegu z lądowaniem na materacu. 

 

 Taniec: 

1. Krok podstawowy polki. 

2. Dowolny układ taneczny w oparciu o własna ekspresję. 

 

 Piłka ręczna: 

1. Podania i chwyty jednorącz piłki o ścianę. 

2. Kozłowanie piłki po prostej. 

 

IV. Piłka siatkowa: 

1. Przyjmowanie postawy wysokiej i niskiej. 

2. Odbicie piłki do partnera sposobem oburącz górnym. 

 

V. Piłka koszykowa: 

1. Podania i chwyty oburącz w parach. 

2. Kozłowanie po prostej i slalomem. 

 

VI. Piłka nożna 

1. Podania i przyjęcia piłki nogą. 

2. Prowadzenie piłki nogą po prostej. 

 

VII. Lekkoatletyka: 

1. Start niski. 

2. Technika rzutu piłeczką palantową. 

3. Skok w dal z rozbiegu. 

4. Marszobieg. 

5. Ćwiczenia na drabinkach koordynacyjnych. 

 

VIII. Bezpieczna aktywność i edukacja zdrowotna 

1. Przeprowadzenie zabawy ruchowej- uczeń wymienia podstawowe zasady i przepisy wybranej 

 gry rekreacyjnej. 

2. Wykonanie ćwiczeń podczas rozgrzewki. 

 

IX. Wiadomości 

Projekty: 

„Mój ulubiony sport” 

„Prawidłowa postawa ciała” 

„Zasady bezpieczeństwa w grach i zabawach” 

„Zasady zdrowego odżywiania” 

 

 

 

 



Zadania kontrolno- oceniające klasa V 

 

Uczniowie prowadzą dzienniczek samokontroli i samooceny. 

 

I. Gimnastyka: 

1. Przewrót w tył z przysiadu podpartego. 

2. Układ równoważny na ławeczce. 

3. Skok przez niską skrzynię. 

 

II. Taniec: 

1. Zadanie rytmiczno- taneczne. 

2. Układ taneczny- polka w parach. 

 

III. Piłka ręczna: 

1. Podania i chwyty jednorącz w ruchu w parach. 

2. Kozłowanie piłki slalomem. 

 

IV. Piłka siatkowa: 

1. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w miejscu. 

2.  Kierowanie piłki na pole przeciwnika. 

 

V. Piłka koszykowa: 

1. Kozłowanie piłki ze zmianą kierunku i tempa. 

2. Technika rzutu do kosza z miejsca. 

 

VI. Piłka nożna: 

1. Prowadzenie piłki nogą. 

2. Strzały na bramkę. 

 

VII. Lekkoatletyka: 

1. Skipy, przeplatanka. 

2. Technika rzutu pp z rozbiegu. 

3. Marszobieg. 

4. Ćwiczenia koordynacyjne na drabinkach. 

 

VIII. Bezpieczna aktywność i edukacja zdrowotna: 

1. Przeprowadzenie fragmentu rozgrzewki. 

 

IX. Wiadomości 

Projekt:  

„Zasady prowadzenia rozgrzewki”. 

„Zasady hartowania organizmu”. 

„Sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem i niską temperaturą” 

„Zasady bezpieczeństwa podczas aktywności w górach i nad wodą”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadania kontrolno- oceniające klasa VI 

 

Uczniowie prowadzą dzienniczek samokontroli i samooceny. 

 

I. Gimnastyka: 

1. Układ przewrotów łączonych. 

2. Skok kuczny przez skrzynię. 

3. Układ gimnastyczny. 

 

II. Taniec: 

1. Taniec- polonez. 

2. Własna improwizacja ruchowa do wybranej muzyki. 

 

III. Piłka ręczna: 

1. Podania w parach z rzutem na bramkę. 

2. Rzuty do bramki w ruchu. 

 

IV. Piłka siatkowa: 

1. Zagrywka górna. 

2. Odbicia dolne i górne w postawie niskiej i wysokiej. 

3. Ocena poznanych elementów technicznych w grze. 

 

V. Piłka koszykowa: 

1. Rzut do kosza z biegu po dwutakcie. 

2. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku biegu. 

3. Ocena poznanych elementów technicznych w grze. 

 

VI. Piłka nożna: 

1. Prowadzenie piłki nogą i strzał na bramkę. 

2. Ocena poznanych elementów technicznych w grze. 

 

VII. Lekkoatletyka: 

1. Technika skoku w dal z rozbiegu. 

2. Marszobieg. 

3. Układ ćwiczeń na drabinkach koordynacyjnych. 

 

VIII. Bezpieczna aktywność i edukacja zdrowotna: 

1. Prowadzenie rozgrzewki. 

2. Organizacja gry zespołowej. 

 

IX. Wiadomości 

Projekty:  

„Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach”.  

„Zestaw ćwiczeń przeciwdziałającej określonej wadzie postawy”. 

„Zalety aktywności fizycznej”. 

„Piramida żywienia i aktywności fizycznej” 

 

 

 

 

 

 



Zadania kontrolno- oceniające klasa VII 

 

Uczniowie prowadzą dzienniczek samokontroli i samooceny. 

 

I. Gimnastyka: 

1. Układ gimnastyczny indywidualnie (z przyborem lub bez). 

2. Do wyboru: Stanie na rękach, na głowie z asekuracją, przerzut bokiem. 

3. Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała. 

 

II. Taniec: 

1. Układ taneczny lub gimnastyczny z wykorzystaniem elementów nowoczesnych form aktywności 

fizycznej. 

2. Własna improwizacja ruchowa do wybranej muzyki. 

 

III. Piłka ręczna: 

1. Rzut na bramkę z wyskoku. 

2. Ocena poznanych elementów technicznych w grze. 

 

IV. Piłka siatkowa: 

1. Zagrywka górna i dolna. 

2. Ocena poznanych elementów technicznych w grze. 

 

V. Piłka koszykowa: 

1. Rzut do kosza z biegu po dwutakcie. 

2. Ocena poznanych elementów technicznych w grze. 

 

VI. Piłka nożna: 

1. Strzał na bramkę, zwody, atak, obrona. 

2. Ocena poznanych elementów technicznych w grze. 

 

VII. Lekkoatletyka: 

1. Ćwiczenia kształtujące wybrane zdolności motoryczne. 

2. Marszobieg. 

3. Technika przekazywania pałeczki sztafetowej. 

4. Układ ćwiczeń na drabinkach koordynacyjnych. 

 

VIII. Bezpieczna aktywność i edukacja zdrowotna 

1. Prowadzenie fragmentu lekcji. 

2. Organizacja gry rekreacyjnej. 

3. Sędziowanie gier. 

 

IX. Wiadomości 

Projekty:  

„Opisz nowoczesne formy aktywności fizycznej”. 

„Wyjaśnij ideę olimpijską i paraolimpijską”. 

„Sposoby radzenia sobie ze stresem”. 

„Przedstaw zmiany zachodzące w organizmie podczas wysiłku fizycznego” 

 

 

 

 

 


