
KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE IV-VU SP

OCENA CELLiJĄCA (cel)

- uczeń posiada unriejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie,
- samodzielnie rozwija właslle uzdolnienia,
- osiąga sukcesy i godnie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na szczeblu

miasta, wojewodztw,a i kraju,
- jest przygotowany do lekcji (stroj sportowy) i bierze aktywny udziń we rvszystkich

zaj ęci ach wychowan ia ftzy cznego,
- przejawia dbałośc o własne ciało i zdrowie, dba o lrigienę osobistą
- czynnie uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych. pozalekcyjnych. sportowo-rekreacyjnych
- jego postawa społeczna nie budzi zastrzeż.cil,jest wzorctll clo naślaclor.vatlia dla srvoicli

kolegow na zajęciach sportowych r,v szkole i poza nią

OCENA BARDZO DOBRA (bdb)

- uczeń całkowicie opanował rtlaleriał progralnowy,
- jest przygotowany do lekcji i aktywnie uczestniczy w zajęciacil r.vf wykazując duzą

samodzielność i pomysłowośc podczas lekcji,
- systematycznie poprawia swoją sprawność motoryczną,
-bterzeudział wzajęciach pozalekcl,jrryclr inie uchyla się od czynnego udziału r.v zarvodach

międzyszkoInych,
- przejawia dbałośc o własne ciało i zdrowie, dba o higienę osobistą
- jego postawa społeczna nie budzi zastrzeżeń i moze byc wzorenr do naśladolvania dla swych

kolegow,

OCENA DOBRA (db)

- uczeń opanował w zasadziemateriat programowy" cwiczenia wykonuje prawidłowo, nie ciośc

dokładnie, z mĄmi błędami technicznymi;
- jest przygotowany do lekcji;
- nie potrzebuje większychbodźcow do pracy nad osobistym usprawnieniem, r.vykazuje stałe

i dośc dobre postępy w tynr zakresie;
, - przejawia dbałośó o własne ciało i zdrowie, dba o higienę osobistą;
- nie wykazuje razących brakow w zakresie wychowania społecznego, jest zdyscyplinowany

kolezeński;



OCENA DOSTATECZNA (dost)

- uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziornie;
- ma braki w wymaganych umiejętnościach;
- dysponuje przeciętną sprawrroŚcią rnotoryczną;
- cwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiedninl tenlpie, z większyllli błędanri

technicznymi;
- nie posiada wystarczającycll nalvykow higieniczno-zdrowotnych;
- postawa społeczna budzi zastrzeżenia,llie zawsze przestrzega zasad BHp,

jest niekolezenski,

OCENA DOPUSZCZAJĄCA (dop)

- vczeń nie opanował materiału programowego i ma powazne braki;
- nie jest do ćwiczeń przygotowany (brak strojrr), często opuszcza zajęcia w-f;
- niska sprawnośc motoryczna;
, na zĄęciach wf przejawia powazne braki w zakresie wychowania społecznego, ma

niechętny stosunek do cwiczeń;
- narusza przepisy BHP, jest niezdyscyplitrowany, w,ulgarny, agresywlly,

OCENA NIEDOSTATECZNA (ndst)

- uczeń nie zaliczył 7OYa sprawdzianow rvynikający ch z ręallizacji progranlu
- ma lekceważący stosunek do kultury fizycznej
- nagminnie opuszcza lekcje w{ jest nieprzygotowany (brak stroju)
- nie przejawia chęci do pracy nad swoją niską sprar,vnośc.ią fizyczną
- najProstsze cwiczenia i.vykonuje z błędami, nie stara się napraw,ic tych błędow nrilllo

zachęceń i pomocy ze strony llauczyciela i wspołcwiczących;
- postawa społeczna budzi duze zastrzężęnia, narusza przepisy BHp,


