
Kryteria oceny – wychowanie fizyczne  

Szkoła Podstawowa klasy IV-VIII   
 

Ocena celująca: 

 zaliczenie wszystkich sprawdzianów ruchowych i teoretycznych na oceny bardzo 

dobre i celujące z przewagą tych ostatnich 

 aktywny udział w zajęciach obowiązkowych (wf oraz pływanie) 

 uczestnictwo w większości zawodów szkolnych i pozaszkolnych 

 wykonanie jednej pracy (gazetka, prezentacja komputerowa, opis wydarzenie 

sportowego) w semestrze 

 brak godzin nieusprawiedliwionych (wf oraz pływanie) 

 

Ocena bardzo dobra: 

 zaliczenie wszystkich sprawdzianów ruchowych i teoretycznych na oceny dobre i 

bardzo dobre z przewagą tych ostatnich 

 brak ocen niedostatecznych 

 aktywny udział w zajęciach obowiązkowych (wf oraz pływanie) 

 uczestnictwo w większości zawodów szkolnych 

 brak godzin nieusprawiedliwionych (wf oraz pływanie) 

 

Ocena dobra: 

 zaliczenie sprawdzianów ruchowych i teoretycznych na oceny dostateczne i dobre 

z przewagą tych ostatnich 

 udział w zajęciach obowiązkowych (wf oraz pływanie) 

 uczestnictwo w większości zawodów szkolnych 

 

Ocena dostateczna: 

 zaliczenie sprawdzianów ruchowych i teoretycznych na oceny dopuszczające i 

dostateczne z przewagą tych ostatnich 

 udział w zajęciach obowiązkowych (wf oraz pływanie) 

 

 Przy wystawianiu ocen cząstkowych, semestralnych i końcoworocznych 

będzie brany pod uwagę wysiłek, aktywność, systematyczność i 

zaangażowanie wkładane przez ucznia podczas zajęć. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą za udział w międzyszkolnych zawodach reprezentując 

szkołę. Kolejną ocenę celującą otrzymuje za zajęcie miejsca medalowego. 

 

Ocenę można poprawić do czasu ukończenia danego bloku tematycznego, danej 

dyscypliny. Można ją poprawiać dwa, trzy razy w zależności od warunków pogodowych i 

możliwości wykorzystania lekcji na poprawy przez nauczyciela. Obowiązuje tylko ocena 

poprawiona. W drodze poprawy można uzyskać ocenę celującą.  

 

Uczniowie mogą zgłosić w ciągu semestru dwa nieprzygotowania. Gdy uczeń zgłasza 

nieprzygotowanie po raz trzeci otrzymuje ocenę niedostateczną, której nie może 

poprawić. 

 

Waga wszystkich ocen 1 

 

Przynależność do pozaszkolnego klubu sportowego lub sekcji sportowej 

(udokumentowane) i osiągnięcia sportowe pozaszkolne, oraz udział w masowych 

imprezach sportowych np. maratonach mogą wpływać na podniesienie oceny 

semestralnej lub końcowo rocznej. Decyzja należy do nauczyciela wychowania 

fizycznego. 

 

 



 

 

 

 

 
 


