
Kryteria oceniania z wychowania fizycznego dla klas ogólnych 4 – 6  
Zespołu Szkół Sportowych nr w Chorzowie 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych. 

 

Ocena celująca: 
 uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, 
 systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach wf (kompletny, estetyczny strój). 
 wkłada duży wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

zajęć wf. 
 aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły, bądź też w innych formach 

działalności związanych z kulturą fizyczną, 
 zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich, bądź 

międzyszkolnych (zawody SZS), posiada klasę sportową. 
 chętnie angażuje się w pomoc nauczycielowi na zajęciach sportowych oraz udziela 

pomocy koleżeńskiej uczniom słabszym na lekcjach wf  lub poza nimi 
 wszystkie godziny nieobecne są usprawiedliwione  
 uczeń jest zawsze punktualny 
 uczeń zawsze dysponuje strojem sportowym zgodnym z regulaminem szkoły oraz 

posiada kompletny strój na basen (obowiązkowe klapki i czepek) 
 uprawia inną dyscyplinę sportową niż tą, która wynika ze specyfiki szkoły, startuje w 

zawodach zgodnie z uprawianą dyscypliną (osiągane wyniki). 

Ocena bardzo dobra: 
 uczeń całkowicie opanował materiał programowy, 
 systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach wf (kompletny, estetyczny strój). 
 wkłada duży wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

zajęć wf, widoczny jest stały postęp. 
 ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, 

zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie, 
 posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je                

w praktycznym działaniu, 
 systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy                        

w osobistym usprawnianiu, 
 jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie 

budzą najmniejszych zastrzeżeń, 
 uczeń bierze aktywny udział w zajęciach SKS lub w zawodach sportowych 
 uczeń jest punktualny 
 uczeń zawsze dysponuje strojem sportowym zgodnym z regulaminem szkoły oraz 

posiada kompletny strój na basen (obowiązkowe klapki i czepek) 
  uczniowi może się zdarzyć pojedyncza godzina nieobecna nieusprawiedliwiona                 

w ciągu roku 

Ocena dobra: 
 uczeń w zasadzie opanował materiał programowy, 
 systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach wf (kompletny, estetyczny strój). 



 widać pracę i wysiłek włożony  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 
specyfiki zajęć wf, 

 ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz z małymi błędami technicznymi, 
 posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela, 
 nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje 

stałe i dość dobre postępy w tym zakresie, 
 jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzą większych 

zastrzeżeń, 
 nie bierze udziału w zajęciach  sportowych pozalekcyjnych 
 uczeń zawsze dysponuje strojem sportowym zgodnym z regulaminem szkoły oraz 

posiada kompletny strój na basen (obowiązkowe klapki i czepek) 
 uczniowi zdarzają się pojedyncze spóźnienia oraz godziny nieobecne 

nieusprawiedliwione  w ciągu roku 

 
Ocena dostateczna: 

 uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie, ze znacznymi 
lukami, 

 ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami 
technicznymi, 

 wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym, 
 jest niesystematyczny i małoaktywny, wymaga stałego bodźca ze strony nauczyciela,  
 w jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a wiedzę którą ma, 

nie potrafi wykorzystać w praktyce, 
 przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do 

kultury fizycznej. 
 uczeń ma małą liczbę godzin  nieusprawiedliwionych  w ciągu roku 
 zdarza się, że uczeń zgłasza nieprzygotowanie do zajęć ( brak stroju) 
 uczeń  spóźnia się na zajęcia sportowe  
 uczeń nie zawsze ma kompletny  stój sportowy na wf  lub basen, który wymagany jest 

w regulaminie  

Ocena dopuszczająca: 
 uczeń nie opanował materiału w stopniu dopuszczającym i ma poważne luki, 
 ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi, 
 posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych 

zadań związanych z samooceną, 
 nie jest pilny i wykazuje małe postępy w usprawnieniu, 
 na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie 

wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń,  
 uczeń  zgłasza bardzo często  braki stroju sportowego 
 ma bardzo dużo godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych i spóźnień  
 nie stosuje się do kontraktu klasowego zawartego między nauczycielem wf,  a klasą  
 jest niesystematyczny, nie wysila się. 

Ocena niedostateczna: 
 uczeń jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program, 
 ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu, 
 wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami, 
 charakteryzuje się praktycznie niewiedzą w zakresie kultury fizycznej, 



 na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże, rażące braki w zakresie 
wychowania społecznego. 

 bardzo duża liczba godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych ponad 50%                           
oraz spóźnień 

 uczeń notorycznie zgłasza brak stroju sportowego na lekcje wf  i basenu  
 nie wykazuje jakichkolwiek chęci do ćwiczeń  i zajęć lekcyjnych 
 nie stosuje się do kontraktu klasowego zawartego między nauczycielem wf,                      

a klasą. 

 

Ocena naganna:  
 uczeń nie spełnienia wymagań stawianych przez program, 
 ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu, 
 jest nieobecny na zajęciach, a nieobecności są nieusprawiedliwione. 


