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1. Skala ocen: 

Zarówno w ocenianiu cząstkowym, jak i okresowym oraz rocznym stosowane są następujące 

stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki:  

1- Niedostateczny  

2- Dopuszczający  

3- Dostateczny  

4- Dobry  

5- Bardzo dobry  

6- Celujący  

 

2. Przedmiot oceny:  

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfikacji zajęć.  

Ocenianiu podlegają:  

- sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przedmiotu, 

- systematyczność udziału w zajęciach, 

- aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej, 

- zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć,  

- stosunek do partnera i przeciwnika,  

- stosunek do własnego ciała, 

- aktywność fizyczna, 

- opanowanie umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie 

z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami, 

- osiągnięte wyniki w testach sprawności fizycznej i sprawdzianach, dokładność wykonania 

zadania i poziom zdobytej wiedzy,  

- zaangażowania w realizację zadań projektu edukacyjnego, 



W klasie programowo najwyższej, przy wystawianiu oceny końcowo-szkolnej będą brane pod 

uwagę oceny uzyskane w klasach wcześniejszych.  

 

3. Kryteria ocen: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, 

twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program 

nauczania w danej klasie. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy 

w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, bierze udział w konkursach, zawodach i olimpiadach, 

reprezentując szkołę.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania z poziomu 

rozszerzonego dla danej klasy. Staranność i sumienność w wykonywaniu zadań oraz 

zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć są na bardzo wysokim 

poziomie. Taki uczeń prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali 

swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. Uczestniczy 

czynnie w zajęciach pozalekcyjnych pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków, osiąga 

postęp w poszczególnych klasach w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie 

podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu rozszerzonego. Jego 

staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz 

przygotowania się do zajęć są na wysokim poziomie. Uczeń prowadzi higieniczny tryb życia, 

uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-

rekreacyjnym. 

Ocenę dostateczną lub dopuszczającą otrzymuje uczeń adekwatnie do wysiłku włożonego 

w wywiązywanie się z obowiązków, stopnia postępu w opanowaniu umiejętności 

i wiadomości na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, poziomu staranności 

i sumienności w wykonywaniu zadań, zaangażowania w przebieg lekcji oraz stopnia 

przygotowania się do zajęć.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek 

do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, 

swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, 

jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia. 

 

4.  Za dodatkowe przygotowanie się do zajęć, aktywność i zaangażowanie się w przebieg 

zajęć uczeń otrzymuję „+”.Pięć takich znaków w ciągu okresu zamieniane jest na cząstkową 

ocenę bardzo dobrą.  

5. Za brak aktywności oraz brak zaangażowania w przebieg zajęć uczeń otrzymuje „-”. Piąty 

i kolejny taki znak, w ciągu okresu, zamieniany jest na cząstkową ocenę niedostateczną.  



6.  Sprawdziany wiadomości i umiejętności oraz testy sprawności fizycznej zapowiadane są 

z tygodniowym wyprzedzeniem i omówiony jest ich zakres oraz kryteria wymagań. 

7.  Sprawdziany i testy sprawności fizycznej są obowiązkowe. Jeśli uczeń z przyczyn od siebie 

niezależnych nie może ich wykonać w wyznaczonym terminie, powinien wspólnie 

z nauczycielem określić czas przeprowadzenia zaległego sprawdzianu i testu. 

8.  Uczeń, który oszukiwał podczas sprawdzianów, testów sprawności fizycznej, otrzymuje 

uwagę w dzienniku elektronicznym. 

9.  We wszystkich innych kwestiach zasady reguluje WO. 

 


