
 

 
 

KRYTERIA OCENIANIA 

 

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

W ZESPOLE SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

 

W JASTRZĘBIU-ZDROJU 

 
 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 

 

Z ODDZIAŁAMI  

 

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

 

 
VI LICEUM 

 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 

MISTRZOSTWA SPORTWEGO 

 
 

WARUNKIEM OTRZYMANIA WYSOKIEGO STOPNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
 

LUB ZAJĘC SPORTOWYCH ( DOBREGO, BARDZO DOBRZEGO, CELUJĄCEGO ) 

 

JEST CZYNNE UCZESTNICTWO ORAZ SZCZEGÓLNE ZAANGAŻOWANIE  
 

W CZASIE LEKCJI. 

 

 

 
 

JEŚLI UCZEŃ, W OCENIE NAUCZYCIELA PRZEJAWIA WZOROWĄ POSTAWĘ 

 

ORAZ OGROMNE ZAANGAŻOWANIE W CZASIE LEKCJI  
 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO / ZAJĘĆ SPORTOWYCH - 

 

- MOŻE UZYSKAĆ STOPIEŃ CELUJĄCY ! 
 

 

 

 

 



 

STOPIEŃ CELUJĄCY: 
 

1. Poparte sukcesami reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. 

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego/zajęciach sportowych - 
strój sportowy : 

 klasy IV - VI  - dopuszczalny jeden brak stroju w półroczu 

 klasy VII – VIII – „zero” braków stroju 

 klasy LO – „zero” braków stroju 

3. Umiejętność współdziałania w zespole, przejawianie zasady „fair play”. 

4. Stopnie cząstkowe, adekwatne do umiejętności ucznia, przy ogromnym jego zaangażowaniu 
najniżej na poziomie stopni dobrych. 

5. Brak stopnia niedostatecznego z wychowania fizycznego/zajęć sportowych. 

 

 

 

STOPIEŃ BARDZO DOBRY: 

 
1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego/zajęciach sportowych - 

strój sportowy : 

 klasy IV - VI  - dopuszczalne trzy brak stroju w półroczu 

 klasy VII – VIII – dopuszczalne dwa braki stroju w półroczu 

 klasy LO – dopuszczalny jeden brak stroju w półroczu 

 
 Każdy następny brak stroju odnotowany jest w dzienniku lekcyjnym  

             w postaci oceny niedostatecznej, co automatycznie obniża ocenę semestralną! 

 

2. Aktywna postawa na zajęciach wychowania fizycznego/zajęciach sportowych – brak stopnia 
niedostatecznego za brak odpowiedniego zaangażowania podczas lekcji. 

3. Umiejętność współdziałania w zespole. 

4. Otrzymanie stopni dobrych, adekwatnych do umiejętności ucznia. 
5. Wykazanie się szczególnymi osiągnięciami na rzecz szkoły. 

6. Tolerancja wobec współćwiczących. 

 
 

 

STOPIEŃ DOBRY: 

 
1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego/zajęciach sportowych - 

strój sportowy, zaangażowanie : 

 klasy IV - VI  - najwyżej jedna ocena niedostateczna w półroczu 

 klasy VII – VIII - najwyżej jedna ocena niedostateczna w półroczu 

 klasy LO -  najwyżej jedna ocena niedostateczna w półroczu 

2. Otrzymanie stopni dostatecznych, adekwatnych do umiejętności ucznia, przy ogromnym 
zaangażowaniu. 

3. Otrzymanie stopni bardzo dobrych i celujących przy niewielkim zaangażowaniu, celowym 

opuszczaniu lekcji przy dużym potencjale ruchowym. 
4. Sprawdza się podczas działań w zespole. 

5. Odmawia udziału w zawodach sportowych. 

 



 

 

STOPIEŃ DOSTATECZNY: 
 
 

1. Maksymalnie cztery stopnie niedostateczne na lekcjach wychowania fizycznego/zajęciach 

sportowych w półroczu. 
2. Minimalne zaangażowanie w czasie jednostek lekcyjnych. 

3. Wynikający z niewielkiego zaangażowania brak umiejętności wykonania prostych ćwiczeń  

ruchowych. 

 
 

 

STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY: 
 

1. Celowe opuszczanie lekcji. 

2. Brak czynnego udziału w lekcjach – powyżej czterech ocen niedostatecznych w czasie 
półrocza. 

3. Wykazuje minimalne zaangażowanie podczas zajęć. 

4. Brak chęci do wykonywania prostych ćwiczeń – lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 
 

 

 

 

STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY: 

 
1. Brak czynnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego/zajęciach sportowych – 

powyżej 50% z przeprowadzonych zajęć. 

 

 

 

 Na każdym poziomie edukacji uczniowie w danej klasie mają odpowiednią ilość 

dopuszczalnego braku stroju w półroczu. 

Za każdy kolejny brak stroju ( powyżej dopuszczalnego w danej klasie ) uczeń          

otrzymuje ocenę niedostateczną odnotowaną w dzienniku lekcyjnym. 

 

 Poziom rozwoju sprawności i wydolności uczniów, ich postępy i prace nad sobą 

badają testy oraz próby sprawnościowe. W czasie przeprowadzenia testu 

lekceważenie wykonanej próby jest równoznaczne z otrzymaniem stopnia 

niedostatecznego z danego, bądź próby sprawnościowej. Jeżeli uczeń w dniu 

wykonania próby nie jest przygotowany do zajęć nie uczestniczy w teście i nie 

otrzymuje za niego oceny. 

 

 Każdy uczeń na bieżące będzie oceniany na zaangażowanie w czasie lekcji. 

 
 


