
Kryteria oceny z wychowania fizycznego w klasach VII – VIII  

dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku 
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F – frekwencja – stosunek ilości zajęć wychowania fizycznego, na których uczeń był obecny 
, ćwiczył i miał strój sportowy, do ogólnej ilości zajęć w danym semestrze. 

S – strój sportowy – za brak stroju uczeń otrzymuje otrzymuje minusa, 

Z – zaangażowanie – ocena zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i poleceń nauczyciela, 
postawa ucznia i stosunek do przedmiotu. 

U – umiejętności. 

W – wiadomości – wiedza teoretyczna dotycząca przepisów z danej dyscypliny sportowej, 
zasady sędziowania. 

Sp – sprawność motoryczna. 

Z – uczestnictwo w zawodach sportowych 

Z.p. – udział w zajęciach pozalekcyjnych 



Celujący 

• Uczeń posiada umiejętności i wiedzę wykraczającą poza program nauczania, 
• Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych i osiąga bardzo wysokie wyniki, 
• Bierze udział w dodatkowych zajęciach sportowych, 
• Usprawiedliwia wszystkie nieobecności, 
• Wyznaczone sprawdziany dla danej klasy zalicza na co najmniej ocenę bardzo dobrą, 

a sporadycznie na ocenę dobrą, 
• Wyraźnie wyróżnia się na tle klasy. 

Bardzo dobry 

• Uczeń posiada umiejętności i wiedzę określoną programem nauczanie, 
• Rozwija swoje umiejętności,  
• Bierze udział w zawodach sportowych, 
• Aktywność i frekwencja na zajęciach jest na poziomie bardzo dobrym i dobrym, 
• Wszystkie nieobecności na zajęciach są usprawiedliwione, 
• Wyznaczone sprawdziany muszą być zaliczane na ocenę co najmniej dobrą, 
• Uczeń nie ma żadnej oceny niedostatecznej za brak stroju. 

Dobry 

• Uczeń posiada umiejętności i wiedze określoną programem nauczania w danej klasie, 
• Jest przygotowany do zajęć i w nich uczestniczy starając się wykonywać polecenia 

nauczyciela z zaangażowaniem, 
• Frekwencja na zajęciach jest poprawna – sporadycznie miewa nieusprawiedliwioną 

godzinę, 
• Wyznaczone sprawdziany dla danej klasy zalicza na co najmniej ocenę dostateczną, 
• Uczeń ma jedną ocenę niedostateczna za brak stroju. 

Dostateczny 

• Uczeń w ograniczonym zakresie opanował podstawowe umiejętności i wiedzę 
określoną programem nauczania w danej klasie, 

• Frekwencja na zajęciach jest poprawna, miewa nieusprawiedliwione godziny (max 
trzy), 

• Wyznaczone sprawdziany dla danej klasy muszą być zaliczone na oceną pozytywną, 
• Uczeń ma dwie oceny niedostateczne za brak stroju. 

Dopuszczający 

• W ograniczonym zakresie opanował podstawowe umiejętności i wiedzę określona 
programem nauczania w danej klasie, 

• Uczeń nie stara się dostosować do zadań stawianych przez nauczyciela wyjawia brak 
zaangażowania, 

• Frekwencja i aktywność na zajęciach jest słaba, liczba nieusprawiedliwionych godzin 
przekracza trzy godziny, 

• Wyznaczone sprawdziany nie zawsze zalicza na ocenę pozytywną, 



• Uczeń ma trzy oceny niedostateczne za brak stroju. 

Niedostateczny 

• Uczeń nie opanował podstawowych umiejętności i wiedzy określonych programem 
nauczania w danej klasie, 

• Uczeń sporadycznie uczestniczy w zajęciach i nie wykazuje zaangażowania, 
• Wyznaczone sprawdziany dla danej klasy nie są zaliczone (tzw. BZ), 
• Frekwencja na zajęciach 50 %, 
• Uczeń ma cztery oceny niedostateczne za brak stroju. 

 

Postanowienia ogólne 

1. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych musi przystąpić do 
zaległego sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem. 

2. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu. O zamiarze poprawy 
oceny powinien poinformować nauczyciela bezpośrednio po otrzymaniu informacji o 
ocenie. 

3. Uczeń może nie być klasyfikowany, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach przekraczającej połowę 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

4. Uczeń ma prawo nie mieć stroju jedynie w przypadku zwolnienia lekarskiego. 
5. Rodzi może zwolnić ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych , jednak uczeń ma 

być przebrany w strój i w razie potrzeby asystować nauczycielowi w lekcji np. 
prowadzenie pomiarów, sędziowanie, pomoc w organizacji lekcji itp. 

6. Uczeń raz w miesiącu sam decyduje o swojej ocenie za strój. 
Ø uczeń ma zawsze strój ocena 5 
Ø uczeń raz nie ma stroju ocena 4 
Ø uczeń dwa razy nie ma stroju ocena 3 
Ø uczeń trzy razy nie ma stroju ocena 2 
Ø uczeń cztery razy nie ma stroju ocena 1 

7. Nauczyciel w szczególnych przypadkach może zaniechać wpisania minusa lub oceny 
za brak stroju.  

 

Opracowanie: Daniel Domagała, Jan Mach 

 


