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Załącznik do programu SP4  „Droga do zdrowia” z  wychowania fizycznego  

– reforma 2017 

 

 

Klasy IV - VIII 

 

Kryteria wymagań z wychowania fizycznego  

na poszczególne oceny semestralne lub końcoworoczne 
 

1. Ocena niedostateczna 
 

Brak wysiłku wkładanego przez ucznia  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki  przedmiotu oraz brak postęp ucznia w zdobywaniu  umiejętności i wiadomości.  

 

          Postawa uczeń: 

 

            1)  w zakresie systematyczności udziału w lekcjach uczeń uzyskał średnią 1- 1,54; 

                           nie uczestniczy w lekcjach - spóźnienia, ucieczki, nieusprawiedliwione nieuczestniczenie; 

                           bardzo rzadko  jest przygotowany do lekcji (strój sportowy);  

            2)  w zakresie aktywności na lekcji uczeń nie uzyskał pochwał; 

                           nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z przedmiotu;  

               nie wykonał  zadań kontrolno-oceniających; 

               nie wykonał  prób wielobojowych; 

               nie podnosi swojej sprawności, umiejętności, wiadomości; 

               niechętnie uczestniczy w  lekcjach; 

                          wykazuje negatywną  postawę wobec ćwiczeń ruchowych; 

             3) w zakresie zachowania bezpieczeństwa uczeń wykazał zachowania negatywne; 

                          nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i obowiązujących regulaminów; 

                          nie dba o mienie szkolne i sprzęt sportowy;                                        

                          zagraża zdrowiu własnemu i innych, nie stosuje zasad samoasekuracji i asekuracji; 

                          nie stosuje zasad „czystej gry” w sporcie; 

             4) w zakresie kompetencji społecznych  uczeń: 

                         nie potrafi aktywnie, odpowiedzialnie  i kulturalnie uczestniczyć w życiu społecznym –  

                         w grupie, klasie, drużynie; 

                         nie wykazuje właściwego stosunku do aktywności fizycznej; 

                         nie stosuje zasad zdrowego stylu życia; 

             5) w zakresie aktywnego udziału w pozalekcyjnych formach na rzecz kultury fizycznej w szkole 

                  uczeń nie uczestniczył w żadnym działaniu promującym kulturę fizyczną.   

 

Umiejętności uczeń odmawia przystąpienia do sprawdzianu. 

 

Wiadomości uczeń: 

    - nie wykazuje wiedzy podczas lekcji; 

    - nie udziela żadnej odpowiedzi na sprawdzianie wiadomości lub nie przystąpił do sprawdzianu; 
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2. Ocena dopuszczająca 

 
Brak widocznego wysiłku wkładanego przez ucznia  w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki  przedmiotu oraz  brak postępu ucznia w zdobywaniu    umiejętności         

i wiadomości.  

 

          Postawa uczeń: 

 

            1)  w zakresie systematyczności udziału w lekcjach uczeń uzyskał średnią 1,55 – 2,54, 

                           bardzo często nie uczestniczy w lekcjach; 

                           czasami jest przygotowany do lekcji (strój sportowy);  

            2)  w zakresie aktywności na lekcji uczeń nie uzyskał pochwał; 

                           nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z przedmiotu;  

               wykonał niektóre zadania kontrolno-oceniające; 

               wykonał  niektóre próby wielobojowe; 

               nie podnosi swojej sprawności, umiejętności, wiadomości; 

                           niechętnie uczestniczy w  lekcjach; 

                           często wykazuje negatywną  postawę wobec ćwiczeń ruchowych; 

             3) w zakresie zachowania bezpieczeństwa uczeń wykazał zachowania negatywne; 

                          często nie  przestrzega zasad bezpieczeństwa i obowiązujących regulaminów; 

                          nie dba o mienie szkolne i sprzęt sportowy;                                        

                          często zagraża zdrowiu własnemu i innych, nie stosuje zasad samoasekuracji i asekuracji; 

                          nie potrafi zastosować zasad „czystej gry” w sporcie; 

            4)  w zakresie kompetencji społecznych  uczeń: 

                         rzadko aktywnie, odpowiedzialnie i kulturalnie uczestniczy w życiu społecznym –  

                         w grupie, klasie, drużynie; 

                         sporadycznie wykazuje właściwy stosunek do aktywności fizycznej; 

                         sporadycznie stosuje zasady zdrowego stylu życia; 

              5) w zakresie aktywnego udziału w pozalekcyjnych formach na rzecz kultury fizycznej w szkole 

                   uczeń nie uczestniczył w żadnym działaniu promującym kulturę fizyczną.   

            

Umiejętności uczeń wykonuje zadania ruchowe z czterema błędami i więcej. 

 

Wiadomości uczeń:   

    - nie zna treści edukacji zdrowotnej i nie podejmuje działań związanych z edukacją zdrowotną w   

      szkole. 

    - nie wykazuje wiedzy podczas lekcji; 

    - udziela kilku odpowiedzi na sprawdzianie wiadomości; 

 

3. Ocena dostateczna 
 

Uczeń wkłada niewielki wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków oraz wykazał niewielki  

postęp w zdobywaniu   umiejętności i wiadomości. 

 

            Postawa  uczeń: 

          

            1)  w zakresie systematyczności udziału w lekcjach uczeń uzyskał średnią 2,55 – 3,54; 

                              czasami nie uczestniczy w lekcjach, bywa nieprzygotowany do lekcji;    

            2)  w zakresie aktywności na lekcji uczeń nie uzyskał pochwał; 
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                             poprawnie wywiązuje się z obowiązków wynikających z przedmiotu; 

                             czasami wykazuje negatywną  postawę wobec ćwiczeń ruchowych; 

                 wykonał niektóre zadania kontrolno-oceniające; 

                 wykonał niektóre próby wielobojowe,  nie poprawił swoich wyników; 

                 niechętnie podnosi swoją sprawność, umiejętności, wiadomości; 

                 często przeszkadza nauczycielowi w prowadzeniu lekcji;  

            3)  w zakresie zachowania bezpieczeństwa uczeń wykazał zachowania negatywne; 

                             czasami przestrzega zasad bezpieczeństwa i regulaminów; 

                             potrafi zadbać o mienie szkolne i sprzęt sportowy;                                        

                             czasami wykazuje dbałość o zdrowie własne i innych; 

                             sporadycznie potrafi zastosować zasady samoasekuracji i asekuracji; 

                             czasami stosuje zasad „czystej gry” w sporcie; 

            4)  w zakresie kompetencji społecznych  uczeń: 

                            czasami  aktywnie, odpowiedzialnie i kulturalnie uczestniczy w życiu społecznym –  

                            w grupie, klasie, drużynie; 

                            czasami miewa  właściwy stosunek do aktywności fizycznej; 

                            czasami stosuje zasady zdrowego stylu życia; 

            5)  w zakresie aktywnego udziału w pozalekcyjnych formach na rzecz kultury fizycznej w szkole 

                   uczeń nie uczestniczył w żadnym działaniu promującym kulturę fizyczną.   

 

          Umiejętności uczeń wykonuje zadania ruchowe z trzema błędami. 

 

Wiadomości uczeń: 

    - wybiórczo stosuje treści edukacji zdrowotnej  i rzadko podejmuje działania z nią związane; 

    - czasami wykazuje wiedzę podczas lekcji; 

    - udziela kilku dobrych odpowiedzi na sprawdzianie wiadomości, uzyskał ocenę dostateczną; 

 

 

4. Ocena dobra 

 
Uczeń wkłada widoczny wysiłek  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki  

przedmiotu oraz osiągnął postęp w zdobywaniu umiejętności i wiadomości.  

 

           Postawa uczeń:   

 

            1)  w zakresie systematyczności udziału w lekcjach uczeń uzyskał średnią 3,55 – 4,54;         

            2) w zakresie aktywności na lekcji uczeń nie uzyskał pochwał; 

                            wywiązuje się z obowiązków wynikających z przedmiotu; 

                wykonał niektóre zadania kontrolno-oceniające; 

                wykonał niektóre próby wielobojowe, poprawił swoje wyniki; 

                chętnie podnosi swoją sprawność, umiejętności, wiadomości; 

                uczestniczy w lekcjach wykonując polecenia nauczyciela,  nie wykazuje  własnej inwencji; 

           3) w zakresie zachowania bezpieczeństwa uczeń: 

                            przestrzega zasad bezpieczeństwa i regulaminów; 

                           dba o zdrowie własne i innych oraz mienie i sprzęt sportowy;  

                            stosuje zasady samoasekuracji i asekuracji; 

                            stosuje zasad „czystej gry” w sporcie; 

                            honoruje decyzje sędziego;                          

          4)  w zakresie kompetencji społecznych  uczeń: 
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                            często aktywnie, odpowiedzialnie  i kulturalnie uczestniczy w życiu społecznym –  

                            w grupie, klasie, drużynie; 

                            często miewa  właściwy stosunek do aktywności fizycznej; 

                            zazwyczaj stosuje zasady zdrowego stylu życia; 

              5) w zakresie aktywnego udziału w pozalekcyjnych formach na rzecz kultury fizycznej w szkole 

                   uczeń uczestniczył w jednej imprezie promującej kulturę fizyczną.   

 

Umiejętności uczeń wykonuje zadania ruchowe z dwoma błędami. 

 

Wiadomości uczeń: 

    - zna treści edukacji zdrowotnej i wykorzystuje je w życiu; 

    - udziela trafnej odpowiedzi  podczas lekcji; 

    - z kilkoma błędami udziela odpowiedzi na sprawdzianie wiadomości – uzyskał ocenę dobrą 

    - nie wykonuje prac tematycznych. 

 

 

5. Ocena bardzo dobra 
 

Uczeń wkłada bardzo duży wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki  przedmiotu oraz osiągnął duży postęp w zdobywaniu  umiejętności i wiadomości.  

 

Postawa: 

            1)  w zakresie systematyczności udziału w lekcjach uczeń uzyskał średnią 4,45 – 5,54;         

            2)  w zakresie aktywności na lekcji uczeń uzyskał kilka pochwał w miesiącu; 

                           starannie wywiązuje się z obowiązków wynikających z przedmiotu; 

                          wykazuje pozytywną postawę wobec ćwiczeń ruchowych; 

              wykonał wszystkie zadania kontrolno-oceniające; 

              wykonał wszystkie próby wielobojowe i poprawił swoje wyniki; 

              systematycznie podnosi swoją sprawność, umiejętności, wiadomości; 

              aktywnie uczestniczy w  lekcjach, wykazuje pomysłowość podczas lekcji; 

            3) w zakresie zachowania bezpieczeństwa uczeń: 

                           przestrzega zasad bezpieczeństwa i regulaminów; 

                          dba o mienie szkoły i sprzęt sportowy;                                        

                          dba o zdrowie własne i innych, zna i stosuje zasady samoasekuracji i asekuracji; 

                          zna i stosuje zasady „czystej gry” w sporcie; 

                          honoruje decyzje sędziego; 

            4)  w zakresie kompetencji społecznych  uczeń: 

                           bardzo często aktywnie, odpowiedzialnie i kulturalnie uczestniczy w życiu społecznym –                

                           w grupie, klasie, drużynie; 

                           bardzo często wykazuje właściwy stosunek do aktywności fizycznej oraz stosuje zasady  

                           zdrowego stylu życia; 

                           posługuje się poprawną polszczyzną; 

             5) w zakresie aktywnego udziału w pozalekcyjnych formach na rzecz kultury fizycznej w szkole, 

                  uczeń uczestniczył w kilku imprezach promujących kulturę fizyczną, bierze udział w zajęciach    

    pozalekcyjnych zajęciach ruchowych na terenie szkoły; 

 

             Umiejętności uczeń wykonuje zadania ruchowe z jednym lub dwoma błędami. 

 

Wiadomości uczeń: 
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    - potrafi pozyskać i wykorzystać wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej; 

    - wykazuje wiedzę podczas lekcji: 

    - z małymi błędami udziela odpowiedzi na sprawdzianie wiadomości, otrzymał ocenę bardzo    

      dobrą; 

   -  starannie wykonuje prace informacyjne/plakaty/gazetki; 

 

6. Ocena celująca 

 
Uczeń wkłada widoczny wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki  

przedmiotu oraz osiągnął postęp w zdobywaniu umiejętności i wiadomości we wszystkich 

realizowanych obszarach. 

 

Postawa: 

            1)  w zakresie systematyczności udziału w lekcjach uczeń uzyskał 100%  (z wyjątkiem nieobecności   

                 spowodowanej chorobą);         

            2) w zakresie aktywności na lekcji uczeń otrzymywał bardzo dużo pochwał w każdym miesiącu,  

                          systematycznie był AKTYWNY; 

                          wzorowo wywiązuje się z obowiązków wynikających z przedmiotu; 

                          wykazuje pozytywną  postawę  wobec ćwiczeń ruchowych; 

              wykonał wszystkie zadania kontrolno-oceniające; 

              wykonał wszystkie próby wielobojowe i testy sprawności fizycznej, poprawił swoje wyniki; 

              systematycznie i wytrwale podnosi swoją sprawność, umiejętności, wiadomości; 

              wykazuje duże zaangażowanie i pomysłowość podczas lekcji; 

              aktywnie uczestniczy we wszystkich  formach ruchu podczas lekcji; jest zaangażowany w      

              organizację lekcji, wykazuje własną inwencję; 

            3) w zakresie zachowania bezpieczeństwa uczeń: 

                           zawsze i skrupulatnie przestrzega zasad bezpieczeństwa i regulaminów,  

                           dba o mienie i sprzęt sportowy;                                        

                           wykazuje szczególną dbałość o zdrowie własne i innych;     

                           zawsze stosuje zasady  samoasekuracji i asekuracji; 

                           zawsze stosuje zasady „czystej gry” w sporcie; 

                           honoruje decyzje sędziego; 

             4)  w zakresie kompetencji społecznych  uczeń: 

                            zawsze aktywnie, odpowiedzialnie i kulturalnie uczestniczy w życiu społecznym –  

                            w grupie, klasie, drużynie; 

                            posługuje się poprawną polszczyzną; 

                            zawsze wykazuje właściwy stosunek do aktywności fizycznej; 

                            stosuje zasady zdrowego stylu życia; 

             oraz  

                5) w zakresie aktywnego udziału w pozalekcyjnych formach na rzecz kultury fizycznej w szkole 

                   uczeń uczestniczy systematycznie w zajęciach SKS, innych  zajęciach sportowych lub  klasie           

                   profilowanej lub uczestniczył w wszystkich imprezach promujących kulturę fizyczną.   

             lub 

               6)  jest reprezentantem szkoły w zawodach międzyszkolnych oraz godnie   reprezentuje szkołę; 

 

Umiejętności uczeń: 

    - wykonuje zadania bezbłędnie, zgodne z charakterem danej dyscypliny lub z jednym błędem 

       (czyli otrzymał ocenę 5 lub 6); 

    - wykonał wszystkie zadania kontrolno - oceniające przewidziane dla danego poziomu klas. 
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Wiadomości uczeń: 

    - zawsze uczestniczy w projektach realizowanych treści edukacji zdrowotnej i posiada dużą   

      wiedzę i chętnie się nią dzieli; 

                - systematycznie wykazuje wiedzę podczas lekcji; 

                - bezbłędnie udziela odpowiedzi na sprawdzianie wiadomości; 

    - posiada dużą wiedzę na temat sportu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


