
ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV 

 

 Przy ocenianiu ucznia z wychowania fizycznego na pierwszym miejscu brany jest pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w zajęcia oraz zdefiniowane w podstawie programowej 

umiejętności i wiadomości 

  Bardzo ważnym kryterium oceny jest systematyczny udział ucznia na zajęciach lekcyjnych 

 Regularne przynoszenie stroju sportowego 

 Stosowanie przez uczenia zasady fair - play 

 Uczeń jest kulturalnym kibicem, zawodnikiem 

 Doskonale współpracuje w grupie, szanuje rówieśników 

 Potrafi kreatywnie rozwiązywać problemy    

 Ocena z wychowania fizycznego może być podniesiona o stopień wyżej za znaczne 

osiągnięcia sportowe lub inne szczególne działania i zasługi 

 Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej 

 Uczeń ma prawo zgłosić trzy nieprzygotowania do lekcji w semestrze, kolejne to ocena 

niedostateczna 

 Uczeń jest na bieżąco informowany o swoich ocenach 

 Rodzice otrzymują informację o ocenie dziecka na bieżąco (wpis do dzienniczka) i na 

zebraniach 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV 

 POSTAWA UCZNIA 

OCENA CELUJĄCA:  

 Wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie na lekcji 

 Jest zawsze przygotowany do zajęć 

 Wkład bardzo dużo wysiłku w wykonywanie zadań 

 Przestrzega zasad fair - play 

 Chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych 

 Chętnie reprezentuje szkołę na zawodach sportowych i osiąga dobre wyniki  

OCENA BARDZO DOBRA:  

 Na zajęciach jest aktywny i zaangażowany 

 Jest przygotowany do zajęć (dopuszcza się trzykrotny brak stroju sportowego) 

  Staranie wykonuje powierzone mu zadania 

 Systematycznie uczęszcza na dodatkowe zajęcia sportowe, zdarzają się nieobecności 

nieusprawiedliwione 

 Przestrzega zasady fair - play 

 Uczestniczy w zawodach sportowych 

OCENA DOBRA: 

 Nie zawsze jest aktywny i zaangażowany na lekcjach 



 Z reguły jest przygotowany do zajęć (dopuszcza się pięciokrotny brak stroju sportowego w 

półroczu)  

 Dość często jest nieobecny na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych 

 Potrzebuje motywacji podczas wykonywania zadań ruchowych 

 Czasami nie przestrzega zasad fair - play 

 Nie bierze udziału w zawodach sportowych 

OCENA DOSTATECZNA:   

 Nie wykazuje szczególnej aktywności na zajęciach 

 Bywa bardzo często nieprzygotowany do zajęć 

 Nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych 

 Powierzone zadania wykonuje niedbale i niestarannie 

 Nie bierze udziału w żadnych zawodach sportowych 

 Nie stosuje zasady fair - play 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 

 Na zajęciach nie wykazuje żadnej aktywności 

 Regularnie jest nieprzygotowany do zajęć 

 Powierzone zadania wykonuje bardzo niestarannie, okazując lekceważący stosunek do tego, 

co robi  

 Nie uczestniczy w zajęciach dodatkowych i w zawodach sportowych 

OCENA NIEDOSTATECZNA: 

 Na zajęciach nie wykonuje i nie chce wykonywać żadnych powierzonych mu zadań 

 Wykazuje skrajnie lekceważący stosunek do przedmiotu 

 Nigdy nie jest przygotowany do zajęć 

 Samowolnie i nagminnie opuszcza zajęcia 

 

 UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE 

OCENA CELUJĄCA: 

 Technicznie bezbłędnie wykonuje kozłowanie piłki, prowadzi piłkę nogą, podaje piłkę 

oburącz, jednorącz, rzuca do kosza z miejsca, strzela na bramkę z miejsca oraz wykonuje 

odbicia sposobem górnym 

 Potrafi wzorowo przeprowadzić rozgrzewkę, zabawę wśród rówieśników 

 Reprezentuje szkołę na zawodach sportowych 

 Technicznie wykonuje przewrót w przód 

 Wzorowo wykonuje opracowany przez siebie układ gimnastyczny 

 Technicznie wykonuje skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską 1kg 

 



OCENA BARDZO DOBRA:  

 Z małymi błędami technicznymi wykonuje kozłowanie piłki, prowadzi piłkę nogą, podaje piłkę 

oburącz, jednorącz, rzuca do kosza z miejsca, strzela na bramkę z miejsca oraz wykonuje 

odbicia sposobem górnym 

 Potrafi przeprowadzić rozgrzewkę, zabawę wśród rówieśników 

 Z niewielkimi błędami wykonuje przewrót w przód 

 Wykonuje opracowany przez siebie układ gimnastyczny 

 Dość dobrze wykonuje skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską 1kg 

OCENA DOBRA: 

 Na miarę swoich możliwości wykonuje kozłowanie piłki, prowadzi piłkę nogą, podaje piłkę 

oburącz, jednorącz, rzuca do kosza z miejsca, strzela na bramkę z miejsca oraz wykonuje 

odbicia sposobem górnym 

 Zorganizuje i przeprowadzi rozgrzewkę, zabawę wśród rówieśników 

 Stara się wykonać przewrót w przód 

 Wykonuje opracowany przez siebie układ gimnastyczny 

 Wykonuje skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską 1kg 

OCENA DOSTATECZNA: 

 Nie wykonuje kozłowania piłki, prowadzenia piłki nogą, podań piłki oburącz, jednorącz, nie 

rzuca do kosza z miejsca, nie strzela na bramkę z miejsca oraz nie wykonuje odbicia 

sposobem górnym 

 Nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki, zabawy wśród rówieśników 

 Nie stara się wykonać przewrotu w przód 

 Nie potrafi przygotować i wykonać układu gimnastycznego 

 Nie potrafi wykonać skoku w dal z miejsca, rzutu piłką lekarską 1kg 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 

 Nie podejmuje żadnych prób opanowania nowych umiejętności ruchowych 

 Nie zależy mu na opanowaniu jakichkolwiek umiejętności ruchowych 

OCENA NIEDOSTATECZNA: 

 Nie wykonuje na zajęciach żadnych powierzonych mu zadań 

 Nie podchodzi do żadnych ćwiczeń i pokazuje swoim zachowaniem, że mu nie zależy na 

opanowaniu umiejętności ruchowych 

 Lekceważy wszelki próby zachęcania go do udziału w zajęciach ruchowych   

 Nagminnie łamie wszelkie zasady fair - play 

 


