Szczegółowe kryteria oceniania z wychowania fizycznego
w klasach IV-VII szkoły podstawowej
Kryteria powstały w odniesieniu do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w
zakresie wychowania fizycznego
Kryteria oceniania w zakresie oceny celującej (wymagania wykraczające) określane są indywidualnie.
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Ocena końcoworoczną
W skład oceny końcoworocznej wchodzi ocena śródroczna, postawa ucznia i jego kompetencje społeczne,
systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, sprawność fizyczna oraz dodatkowe umiejętności
ruchowe i wiadomości.
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Szczególowe kryteria oceniania z wychowania fizycznego
w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej
Kryteria powstały w odniesieniu do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podsta
wowej w zakresie wychowania fizycznego

Kryteria oceniania w zakresie oceny celującej (wymagania wykraczające) określane są indywidualnie

ocena śródroczna
Ocena
Ocena
Ocena dobra
Ocena
dopuszczająca (wymagani
dostateczna
(wymagania rozszerzając
bardzo dobra
a konieczne)
(wymagania podstawowe)
e)
(wymagania dopełniające)

Postawa ucznia i jego k Postawa ucznia i jego ko Postawa ucznia i jego k Postawa ucznia i jego k
ompetencje społeczne (o mpetencje społeczne (oc ompetencje społeczne ompetencje społeczne (o
cena za strój raz w semes ena za strój raz w semestr (ocena za strój raz w sem cena za strój raz w semes
trze, prowadzenie rozgrz ze, prowadzenie rozgrzew estrze, prowadzenie rozg trze, prowadzenie rozgrze
ewki raz w semestrze) ki raz w semestrze)
rzewki raz w semestrze) wki raz w semestrze)
Systematyczny udział i a
Systematyczny udział i
Systematyczny udział i ktywność w trakcie zaję Systematyczny udział i aktywność w trakcie zaj
aktywność w trakcie zaj ć (Ocena wystawiana na p aktywność w trakcie za ęć (Ocena wystawiana na
ęć (Ocena wystawiana na odstawie zdobytych plusó jęć (Ocena wystawiana n podstawie zdobytych plu
podstawie zdobytych plu w: pięć ocena bdb, za bra a podstawie zdobytych p sów: pięć- ocena bdb, za
sów: pięć ocena bdb, za b k aktywności uczeń otrzy lusów: pięć ocena bdb, z brak aktywności uczeń ot
rak aktywności uczeń otr muje minusy: sześć- ocen a brak aktywności uczeń rzymuje minusy: sześć- o
zymuje minusy: sześć- o
otrzymuje minusy: sześć

cena ndst)

a ndst)

- ocena ndst)

cena ndst)

Sprawność fizyczna

Sprawność fizyczna

Sprawność fizyczna

Sprawność fizyczna

Międzynarodowy Test Sp Międzynarodowy Test Sp Międzynarodowy Test S Międzynarodowy Test Sp
rawności Fizycznej
rawności Fizycznej
prawności Fizycznej
rawności Fizycznej
Pomiar tętna przed wysił Pomiar tętna przed wysiłk Pomiar tętna przed wysił Pomiar tętna przed wysił
kiem i po jego zakończen iem i po jego zakończeniu kiem i po jego zakończe kiem i po jego zakończen
iu- Test Coopera
- Test Coopera
niu- Test Coopera
iu- Test Coopera
Umiejętności ruchowe Umiejętności ruchowe

Umiejętności ruchowe Umiejętności ruchowe

Gimnastyka przewrót w Gimnastyka przewrót w t Gimnastyka przewrót w Gimnastyka przewrót w
tył z przysiadu podparteg ył z przysiadu podpartego tył z przysiadu podparte tył z przysiadu podparteg
o do przysiadu podparteg do przysiadu podpartego go do przysiadu podparte o do przysiadu podparteg
o
go
o
- przewrót w przód z przy
-przewrót w przód z przy siadu podpartego do przys - przewrót w przód z pos - dokładnie i pewnie prze
siadu podpartego do przy iadu podpartego, w wolny tawy zasadniczej do post wrót w przód z odbicia o
siadu podpartego w bard m tempie
awy z ramionami w gór bunóż z naskokiem na ręc
zo wolnym tempie, z nie
ę, w wolniejszym tempie e
prawidłowym ułożeniem
rąk, ze słabym odbiciem
nóg, z pomocą nauczycie
la
Minipiłka nożna prowad
zenie piłki prostym podbi Minipiłka nożna prowa Minipiłka nożna prowa
Minipiłka nożna prowa
ciem prawą lub lewą nogą dzenie piłki prostym pod dzenie piłki prostym pod
dzenie piłki prostym pod
biciem prawą lub lewą n biciem prawą lub lewą no
biciem prawą lub lewą n - uczeń nie wykonuje ćw.
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ocena końcoworoczna
W skład oceny końcoworocznej wchodzi ocena śródroczna, postawa ucznia i jego kompetencje społecz
ne, systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, sprawność fizyczna oraz dodatkowe umiejętnośc

i ruchowe i wiadmości
Gimnastyka rzut piłką
lekarską

Gimnastyka rzut piłką l
ekarską

Gimnastyka rzut piłką l Gimnastyka rzut piłką l
ekarską
ekarską

- ocena na podstawie od
ległości, zaangażowani
a, chęci, uczeń popełnia
duże błędy techniczne

- ocena na podstawie odl
egłości, zaangażowania,
chęci, uczeń popełnia lic
zne błędy techniczne

- ocena na podstawie od
ległości, zaangażowani
a, chęci, uczeń popełnia
drobne błędy techniczne

- ocena na podstawie odl
egłości, zaangażowania,
chęci, uczeń nie popełnia
błędów technicznych

Minipiłka nożna uderz
enie piłki prostym podb
iciem na bramkę po kilk
u krokach rozbiegu (pił
ka jest nieruchoma)

Minipiłka nożna uderze
nie piłki prostym podbici
em na bramkę po kilku k
rokach rozbiegu (piłka je
st nieruchoma)

Minipiłka nożna uderz
enie piłki prostym podbi
ciem na bramkę po kilk
u krokach rozbiegu (piłk
a jest nieruchoma)

Minipiłka nożna uderze
nie piłki prostym podbici
em na bramkę po kilku k
rokach rozbiegu (piłka je
st nieruchoma)

- uczeń nie wykonuje ć
w. we właściwym tempi
e i rytmie, popełnia duż
e błedy technicze, nie st
osuje szczegółowych p
rzepisów i zasad gry, ni
e trafia bramki

- uczeń nie wykonuje ć
w. we właściwym tempie
i rytmie, popełnia duże
błedy technicze, stosuje
szczegó-łowe przepisy i
zasady gry, nie trafia do
bramki

- uczeń wykonuje ćw. w
e właściwym tempie i ry
tmie, popełnia drobne bł
edy technicze, stosuje sz
czegó-łowe przepisy i z
asady gry, nie trafia do
bramki

- uczeń wykonuje ćw. w
e właściwym tempie i ry
tmie, nie popełnia żadny
ch błedów technicznych,
stosuje szczegółowe pr
zepisy i zasady gry, trafi
a do bramki

Minikoszykówka rzut
do kosza z dwutaktu

Minikoszykówka rzut d
o kosza z dwutaktu

Minikoszykówka rzut d Minikoszykówka rzut d
o kosza z dwutaktu
o kosza z dwutaktu

- uczeń nie wykonuje ć
w. we właściwym tempi
e i rytmie, popełnia duż
e błedy technicze, nie st
osuje szczegółowych p
rzepisów i zasad gry, ni
e trafia do kosza

- uczeń nie wykonuje ć
w. we właściwym tempie
i rytmie, popełnia duże
błedy technicze, stosuje
szczegó- łowe przepisy i
zasady gry, nie trafia do
kosza

- uczeń wykonuje ćw. w
e właściwym tempie i ry
tmie, popełnia drobne bł
edy technicze, stosuje sz
czegó-łowe przepisy i z
asady gry, nie trafia do
kosza

- uczeń wykonuje ćw. w
e właściwym tempie i ry
tmie, nie popełnia żadny
ch błędów technicznych,
stosuje szczegłowe prze
pisy i zasady gry, trafia d
o kosza

Minipiłka ręczna poda
nie jednorącz półgórne
w biegu

Minipiłka ręczna podan
ie jednorącz półgórne w
biegu

Minipiłka ręczna poda
nie jednorącz półgórne
w biegu

Minipiłka ręczna podan
ie jednorącz półgórne w
biegu

- uczeń nie wykonuje ć
w. we właściwym tempi
e i rytmie, popełnia duż
e błedy technicze, nie st
osuje szczegó-łowych p
rzepisów i zasad gry, ni

-uczeń nie wykonuje ćw.
we właściwym tempie i
rytmie, popełnia duże bł
edy technicze, stosuje sz
czegó-łowe przepisy i za
sady gry, nie trafia do br

- uczeń wykonuje ćw. w
e właściwym tempie i ry
tmie, popełnia drobne bł
edy technicze, stosuje sz
czegó-łowe przepisy i z
asady gry, nie trafia do

- uczeń wykonuje ćw. w
e właściwym tempie i ry
tmie, nie popełnia żadny
ch błedów technicznych,
stosuje szczegó-łowe pr
zepisy i zasady gry, trafi

e trafia do bramki

amki

bramki

a do bramki

Minipiłka siatkowa za
grywka sposobem doln
ym z 3-4m od siatki

Minipiłka siatkowa zag
rywka sposobem dolnym
z 3-4m od siatki

Minipiłka siatkowa za Minipiłka siatkowa zag
grywka sposobem dolny rywka sposobem dolnym
m z 3-4m od siatki
z 3-4m od siatki

- uczeń nie wykonuje ć
w. we właściwym tempi
e i rytmie, popełnia duż
e błedy technicze, nie st
osuje szczegółowych pr
zepisów i zasad gry, pił
a nigdy nie przechodzi
przez siatkę przy zagry
wce

- uczeń nie wykonuje ć
w. we właściwym tempie
i rytmie, popełnia duże
błedy technicze, stosuje
szczegó-łowe przepisy i
zasady gry, piłka rzadko
przechodzi przez siatkę p
rzy zagrywce

- uczeń wykonuje ćw. w
e właściwym tempie i ry
tmie, popełnia drobne bł
ędy technicze, stosuje sz
czegó-łowe przepisy i z
asady gry, piłka nie zaw
sze przechodzi przez sia
tkę przy zagrywce

Lekkoatletyka rzut piłe
Lekkoatletyka rzut piłe czką palantową
czką palantową
- ocena na podsawie rzuc
- ocena na podstawie rz onej odległości, zaangaż
uconej odległości, zaan owania, chęci, uczeń pop
gażowania, chęci, uczeń ełnia duże błędy technicz
popełnia duże błędy tec ne
hniczne
Wiadomości uczeń z lic
Wiadomości uczeń nie znymi błędami wyjaśnia
potrafi wyjaśnić i schar i charakteryzuje pojęcie
akteryzować pojęcia zdr zdrowia według WHO (o
owia według WHO (od dpowiedzi ustne lub spra
powiedzi ustne lub spra wdzian pisemny)
wdzian pisemny)

Lekkoatletyka rzut piłe
czką palantową
- ocena na podstawie rz
uconej odległości zaang
ażowania, chęci, uczeń
popełnia drobne błędy t
echniczne
Wiadomości uczeń potr
afi wyjaśnić i częściowo
scharakteryzować pojęc
ie zdrowia według WH
O (odpowiedzi ustne lub
sprawdzian pisemny)

- uczeń wykonuje ćw. w
e właściwym tempie i ry
tmie, nie popełnia żadny
ch błedów technicznych,
stosuje szczegó-łowe pr
zepisy i zasady gry, piłka
za każdym razem zagry
wana jest na drugą stron
ę
Lekkoatletyka rzut piłe
czką palantową - ocena n
a podstawie rzuconej odl
egłości zaangażowania,
chęci, uczeń nie popełnia
błędów technicznych
Wiadomości uczeń potr
afi wyjaśnić i scharakter
yzować pojęcie zdrowia
według WHO (odpowied
zi ustne lub sprawdzian
pisemny)

Daria Kuczewska

Szczegółowe kryteria z wychowania
w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej
Kryteria powstały w odniesieniu do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej w zakresie wychowania fizycznego

Kryteria oceniania w zakresie oceny celującej (wymagania wykraczające) określane są
indywidualnie.

Ocena śródroczna
Ocena dopuszczająca Ocena
dostateczna Ocena
(wymagania
(wymagania
(wymagania
konieczne)
podstawowe)
rozszerzone)
Postawa ucznia i jego
kompetencje
społeczne (ocena za
strój raz w semestrze,
prowadzenie
rozgrzewki raz w
semestrze) .
Systematyczny udział
i aktywność w trakcie
zajęć (ocena
wystawiona na
podstawie zdobytych
plusów: pięć plusów
ocena bardzo dobra, za
brak aktywności uczeń
otrzymuje minusy:
sześć – ocena
niedostateczna.

Postawa ucznia i jego
kompetencje
społeczne (ocena za
strój raz w semestrze,
prowadzenie
rozgrzewki raz w
semestrze) .
Systematyczny udział
i aktywność w trakcie
zajęć (ocena
wystawiona na
podstawie zdobytych
plusów: pięć plusów
ocena bardzo dobra, za
brak aktywności uczeń
otrzymuje minusy:
sześć – ocena
niedostateczna.

dobra Ocena bardzo dobra
(wymagania
dopełniające)

Postawa ucznia i jego
kompetencje
społeczne (ocena za
strój raz w semestrze,
prowadzenie
rozgrzewki raz w
semestrze) .
Systematyczny udział
i aktywność w trakcie
zajęć (ocena
wystawiona na
podstawie zdobytych
plusów: pięć plusów
ocena bardzo dobra, za
brak aktywności uczeń
otrzymuje minusy:
sześć – ocena
niedostateczna.

Postawa ucznia i jego
kompetencje
społeczne (ocena za
strój raz w semestrze,
prowadzenie
rozgrzewki raz w
semestrze) .
Systematyczny udział
i aktywność w trakcie
zajęć (ocena
wystawiona na
podstawie zdobytych
plusów: pięć plusów
ocena bardzo dobra, za
brak aktywności uczeń
otrzymuje minusy:
sześć – ocena
niedostateczna.

Sprawność fizyczna
Sprawność fizyczna
Sprawność fizyczna
Sprawność fizyczna
Międzynarodowy Test Międzynarodowy Test Międzynarodowy Test Międzynarodowy Test
Sprawności Fizycznej Sprawności Fizycznej Sprawności Fizycznej Sprawności Fizycznej
Pomiar tętna przed
wysiłkiem i po jego
zakończeniu – Test
Coopera

Pomiar tętna przed
wysiłkiem i po jego
zakończeniu – Test
Coopera

Pomiar tętna przed
wysiłkiem i po jego
zakończeniu – Test
Coopera

Pomiar tętna przed
wysiłkiem i po jego
zakończeniu – Test
Coopera

Umiejętności ruchowe Umiejętności ruchowe Umiejętności ruchowe Umiejętności ruchowe
Gimnastyka
Skok kuczny na
skrzynię.
(ocena na podstawie

Gimnastyka
Skok kuczny na
skrzynię.
(ocena na podstawie

Gimnastyka
Skok kuczny na
skrzynię.
(ocena na podstawie

Gimnastyka
Skok kuczny na
skrzynię.
(ocena na podstawie

zaangażowania, chęci,
uczeń popełnia duże
błędy techniczne)

zaangażowania, chęci,
uczeń popełnia duże
błędy techniczne)

zaangażowania, chęci, zaangażowania, chęci,
uczeń popełnia drobne uczeń nie popełnia
błędy techniczne)
błędów technicznych)

Rzut piłką lekarską 2
kg.
(ocena na podstawie
rzuconych odległości,
zaangażowania, chęci,
uczeń popełnia duże
błędy techniczne)

Rzut piłką lekarską 2
kg.
(ocena na podstawie
rzuconych odległości,
zaangażowania, chęci,
uczeń popełnia duże
błędy techniczne)

Rzut piłką lekarską 2
kg.
(ocena na podstawie
rzuconych odległości,
zaangażowania, chęci,
uczeń popełnia drobne
błędy techniczne)

Rzut piłką lekarską 2
kg.
(ocena na podstawie
rzuconych odległości,
zaangażowania, chęci,
uczeń nie popełnia
błędów technicznych)

Lekkoatletyka
Bieg 500 m
(ocena na podstawie
czasu, zaangażowania,
chęci, uczeń popełnia
duże błędy techniczne)

Lekkoatletyka
Bieg 500 m
(ocena na podstawie
czasu zaangażowania,
chęci, uczeń popełnia
duże błędy techniczne)

Lekkoatletyka
Bieg 500 m
(ocena na podstawie
czasu zaangażowania,
chęci, uczeń popełnia
drobne błędy
techniczne)

Lekkoatletyka
Bieg 500 m
(ocena na podstawie
czasu zaangażowania,
chęci, uczeń nie
popełnia błędów
technicznych)

Minipiłka nożna
Prowadzenie piłki nogą
lewą i prawą
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie,
popełnia duże błędy
techniczne, nie stosuje
zasad gry, nie trafia do
bramki)

Minipiłka nożna
Prowadzenie piłki nogą
lewą i prawą
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie,
popełnia duże błędy
techniczne, stosuje
zasad gry, nie trafia do
bramki)

Minipiłka nożna
Prowadzenie piłki nogą
lewą i prawą
(uczeń wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie,
popełnia drobne błędy
techniczne, stosuje
zasad gry, nie trafia do
bramki)

Minipiłka nożna
Prowadzenie piłki nogą
lewą i prawą
(uczeń wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie, nie
popełnia błędów
technicznych, stosuje
zasad gry, trafia do
bramki)

Minikoszykówka
Kozłowanie ze zmianą
ręki, tempa i kierunku.
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie i
kierunku, popełnia
duże błędy techniczne,
nie stosuje przepisów i
zasad gry)

Minikoszykówka
Kozłowanie ze zmianą
ręki, tempa i kierunku.
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie i
kierunku, popełnia
duże błędy techniczne,
stosuje przepisów i
zasad gry)

Minikoszykówka
Kozłowanie ze zmianą
ręki, tempa i kierunku.
(uczeń wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie i
kierunku, popełnia
drobne błędy
techniczne, stosuje
przepisy i zasady gry)

Minikoszykówka
Kozłowanie ze zmianą
ręki, tempa i kierunku.
(uczeń wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie i
kierunku, nie popełnia
żadnych błędów
technicznych, stosuje
przepisy i zasady gry)

Minipiłka siatkowa
Zagrywka sposobem
górnym
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia w tempie,
popełnia duże błędy
techniczne, nie stosuje
przepisów i zasad gry,
piłka nie przelatuje nad
siatką)

Minipiłka siatkowa
Zagrywka sposobem
górnym
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia w tempie,
popełnia duże błędy
techniczne, stosuje
przepisy i zasady gry,
piłka nie przelatuje nad
siatką)

Minipiłka siatkowa
Zagrywka sposobem
górnym
(uczeń wykonuje
ćwiczenia w tempie,
popełnia drobne błędy
techniczne, stosuje
przepisy i zasady gry,
piłka przelatuje nad
siatką)

Minipiłka siatkowa
Zagrywka sposobem
górnym
(uczeń wykonuje
ćwiczenia w tempie,
nie popełnia żadnych
błędów technicznych,
stosuje przepisy i
zasady gry, piłka
przelatuje nad siatką)

Ocena końcoworoczną
W skład oceny końcoworocznej wchodzi ocena śródroczna, postawa ucznia i jego
kompetencje społeczne, systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, sprawność
fizyczna oraz dodatkowe umiejętności ruchowe i wiadomości.
Gimnastyka
Przerzut bokiem
(ocena na podstawie
zaangażowania, chęci
uczeń popełnia duże
błędy techniczne)

Gimnastyka
Przerzut bokiem
(ocena na podstawie
zaangażowania, chęci
uczeń popełnia duże
błędy techniczne)

Gimnastyka
Przerzut bokiem
(ocena na podstawie
zaangażowania, chęci
uczeń popełnia drobne
błędy techniczne)

Gimnastyka
Przerzut bokiem
(ocena na podstawie
zaangażowania, chęci
uczeń nie popełnia
błędów technicznych)

Lekkoatletyka
Rzut piłeczką
palantową na
odległość.
(ocena na podstawie
rzuconych odległości,
zaangażowania, chęci,
uczeń popełnia duże
błędy techniczne)

Lekkoatletyka
Rzut piłeczką
palantową na
odległość.
(ocena na podstawie
rzuconych odległości,
zaangażowania, chęci,
uczeń popełnia duże
błędy techniczne)

Lekkoatletyka
Rzut piłeczką
palantową na
odległość.
(ocena na podstawie
rzuconych odległości,
zaangażowania, chęci,
uczeń popełnia drobne
błędy techniczne)

Lekkoatletyka
Rzut piłeczką
palantową na
odległość.
(ocena na podstawie
rzuconych odległości,
zaangażowania, chęci,
uczeń nie popełnia
błędów technicznych)

Minipiłka nożna
Uderzenie piłki z
różnych pozycji w
określone miejsce
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie,
popełnia duże błędy
techniczne, nie stosuje
zasad gry, nie trafia do
bramki)

Minipiłka nożna
Uderzenie piłki z
różnych pozycji w
określone miejsce
uczeń nie wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie,
popełnia duże błędy
techniczne, stosuje
zasady gry, nie trafia do
bramki)

Minipiłka nożna
Uderzenie piłki z
różnych pozycji w
określone miejsce
uczeń wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie,
popełnia drobne błędy
techniczne, stosuje
zasady gry, trafia do
bramki)

Minipiłka nożna
Uderzenie piłki z
różnych pozycji w
określone miejsce
(uczeń wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie, nie
popełnia błędów
technicznych, stosuje
zasad gry, trafia do
bramki)

Minikoszykówka
Rzuty do kosza
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie,
popełnia duże błędy
techniczne, nie stosuje
przepisów i zasad gry)

Minikoszykówka
Rzuty do kosza
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie,
popełnia duże błędy
techniczne, stosuje
przepisy i zasady gry)

Minikoszykówka
Rzuty do kosza
(uczeń wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie,
popełnia drobne błędy
techniczne, stosuje
przepisy i zasady gry)

Minikoszykówka
Rzuty do kosza
(uczeń wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie, nie
popełnia żadnych
błędów technicznych,
stosuje przepisy i
zasady gry)

Minipiłka siatkowa
Minipiłka siatkowa
Minipiłka siatkowa
Minipiłka siatkowa
Odbicia piłki sposobem Odbicia piłki sposobem Odbicia piłki sposobem Odbicia piłki sposobem

górnym i dolnym w
parach
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia w tempie,
popełnia duże błędy
techniczne, nie stosuje
przepisów i zasad gry,
piłka upada po każdej
próbie odbicia, brak
ciągłości odbić)

górnym i dolnym w
parach
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia w tempie,
popełnia duże błędy
techniczne, stosuje
przepisy i zasady gry,
piłka upada kilka razy,
brak ciągłości odbić)

górnym i dolnym w
parach
(uczeń wykonuje
ćwiczenia w tempie,
popełnia drobne błędy
techniczne, stosuje
przepisy i zasady gry,
piłka spada, jest
ciągłość odbić)

górnym i dolnym w
parach
(uczeń wykonuje
ćwiczenia w tempie,
nie popełnia żadnych
błędów technicznych,
stosuje przepisy i
zasady gry, piłka nie
spada, jest ciągłość
odbić)

Anna Nowalińska-Krukowicz
Szczegółowe kryteria z wychowania
w zakresie VII klasy szkoły podstawowej
Kryteria powstały w odniesieniu do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej w zakresie wychowania fizycznego
Kryteria oceniania w zakresie oceny celującej (wymagania wykraczające) określane są
indywidualnie.

Ocena śródroczna
Ocena dopuszczająca Ocena
dostateczna Ocena
(wymagania
(wymagania
(wymagania
konieczne)
podstawowe)
rozszerzone)

dobra Ocena bardzo dobra
(wymagania
dopełniające)

Postawa ucznia i jego
kompetencje
społeczne (ocena za
strój raz w semestrze,
prowadzenie
rozgrzewki raz w
semestrze) .
Systematyczny udział
i aktywność w trakcie
zajęć (ocena
wystawiona na
podstawie zdobytych
plusów: pięć plusów
ocena bardzo dobra, za
brak aktywności uczeń
otrzymuje minusy:
sześć – ocena
niedostateczna.

Postawa ucznia i jego
kompetencje
społeczne (ocena za
strój raz w semestrze,
prowadzenie
rozgrzewki raz w
semestrze) .
Systematyczny udział
i aktywność w trakcie
zajęć (ocena
wystawiona na
podstawie zdobytych
plusów: pięć plusów
ocena bardzo dobra, za
brak aktywności uczeń
otrzymuje minusy:
sześć – ocena
niedostateczna.

Postawa ucznia i jego
kompetencje
społeczne (ocena za
strój raz w semestrze,
prowadzenie
rozgrzewki raz w
semestrze) .
Systematyczny udział
i aktywność w trakcie
zajęć (ocena
wystawiona na
podstawie zdobytych
plusów: pięć plusów
ocena bardzo dobra, za
brak aktywności uczeń
otrzymuje minusy:
sześć – ocena
niedostateczna.

Postawa ucznia i jego
kompetencje
społeczne (ocena za
strój raz w semestrze,
prowadzenie
rozgrzewki raz w
semestrze) .
Systematyczny udział
i aktywność w trakcie
zajęć (ocena
wystawiona na
podstawie zdobytych
plusów: pięć plusów
ocena bardzo dobra, za
brak aktywności uczeń
otrzymuje minusy:
sześć – ocena
niedostateczna.

Sprawność fizyczna

Sprawność fizyczna

Sprawność fizyczna

Sprawność fizyczna

Międzynarodowy Test Międzynarodowy Test Międzynarodowy Test Międzynarodowy Test
Sprawności Fizycznej Sprawności Fizycznej Sprawności Fizycznej Sprawności Fizycznej
Pomiar tętna przed
wysiłkiem i po jego
zakończeniu – Test
Coopera

Pomiar tętna przed
wysiłkiem i po jego
zakończeniu – Test
Coopera

Pomiar tętna przed
wysiłkiem i po jego
zakończeniu – Test
Coopera

Pomiar tętna przed
wysiłkiem i po jego
zakończeniu – Test
Coopera

Umiejętności ruchowe Umiejętności ruchowe Umiejętności ruchowe Umiejętności ruchowe
Gimnastyka
Skok kuczny na
skrzynię.
(ocena na podstawie
zaangażowania, chęci,
uczeń popełnia duże
błędy techniczne)

Gimnastyka
Skok kuczny na
skrzynię.
(ocena na podstawie
zaangażowania, chęci,
uczeń popełnia duże
błędy techniczne)

Gimnastyka
Skok kuczny na
skrzynię.
(ocena na podstawie
zaangażowania, chęci,
uczeń popełnia drobne
błędy techniczne)

Gimnastyka
Skok kuczny na
skrzynię.
(ocena na podstawie
zaangażowania, chęci,
uczeń nie popełnia
błędów technicznych)

Rzut piłką lekarską 3
kg.
(ocena na podstawie
rzuconych odległości,
zaangażowania, chęci,
uczeń popełnia duże
błędy techniczne)

Rzut piłką lekarską 3
kg.
(ocena na podstawie
rzuconych odległości,
zaangażowania, chęci,
uczeń popełnia duże
błędy techniczne)

Rzut piłką lekarską 3
kg.
(ocena na podstawie
rzuconych odległości,
zaangażowania, chęci,
uczeń popełnia drobne
błędy techniczne)

Rzut piłką lekarską 3
kg.
(ocena na podstawie
rzuconych odległości,
zaangażowania, chęci,
uczeń nie popełnia
błędów technicznych)

Lekkoatletyka
Bieg 1000 m
(ocena na podstawie
czasu, zaangażowania,
chęci, uczeń popełnia
duże błędy techniczne)
Skok w dal techniką
naturalną
(ocena na podstawie
odległości, uczeń
popełnia duże błedy
techniczne)

Lekkoatletyka
Bieg 1000 m
(ocena na podstawie
czasu zaangażowania,
chęci, uczeń popełnia
duże błędy techniczne)
Skok w dal techniką
naturalną
(ocena na podstawie
odległości, uczeń
popełnia duże błedy
techniczne)

Lekkoatletyka
Bieg 1000 m
(ocena na podstawie
czasu zaangażowania,
chęci, uczeń popełnia
drobne błędy
techniczne)
Skok w dal techniką
naturalną
(ocena na podstawie
odległości, uczeń
popełnia drobne błedy
techniczne)

Lekkoatletyka
Bieg 1000 m
(ocena na podstawie
czasu zaangażowania,
chęci, uczeń nie
popełnia błędów
technicznych)
Skok w dal techniką
naturalną
(ocena na podstawie
odległości, uczeń nie
popełnia błędów
technicznych)

Minipiłka nożna
Prowadzenie piłki nogą
lewą i prawą
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie,

Minipiłka nożna
Prowadzenie piłki nogą
lewą i prawą
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie,

Minipiłka nożna
Prowadzenie piłki nogą
lewą i prawą
(uczeń wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie,

Minipiłka nożna
Prowadzenie piłki nogą
lewą i prawą
(uczeń wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie, nie

popełnia duże błędy
techniczne, nie stosuje
zasad gry, nie trafia do
bramki)
podania i strzały głową
(uczeń nie potrafi odbić
piłki głową do celu)

popełnia duże błędy
techniczne, stosuje
zasad gry, nie trafia do
bramki)
podania i strzały głową
(uczeń potrafi odbić
piłki głową do celu)

popełnia drobne błędy
techniczne, stosuje
zasad gry, nie trafia do
bramki)
podania i strzały głową
(uczeń dobrze odbija
piłkę głową do celu)

popełnia błędów
technicznych, stosuje
zasad gry, trafia do
bramki) podania i
strzały głową
(uczeńbardzo dobrze
potrafi odbić piłki
głową do celu)

Minikoszykówka
Kozłowanie ze zmianą
ręki, tempa i kierunku.
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie i
kierunku, popełnia
duże błędy techniczne,
nie stosuje przepisów i
zasad gry)
Dwutakt z prawej
strony
(uczeń nie potrafi
dwutaktu)

Minikoszykówka
Kozłowanie ze zmianą
ręki, tempa i kierunku.
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie i
kierunku, popełnia
duże błędy techniczne,
stosuje przepisów i
zasad gry)
Dwutakt z prawej
strony
(uczeń częściowo
potrafi dwutaktu)

Minikoszykówka
Kozłowanie ze zmianą
ręki, tempa i kierunku.
(uczeń wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie i
kierunku, popełnia
drobne błędy
techniczne, stosuje
przepisy i zasady gry)
Dwutakt z prawej
strony
(uczeń potrafi
prawidłowo wykonać
dwutakt)

Minikoszykówka
Kozłowanie ze zmianą
ręki, tempa i kierunku.
(uczeń wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie i
kierunku, nie popełnia
żadnych błędów
technicznych, stosuje
przepisy i zasady gry)
Dwutakt z prawej
strony
(uczeń potrafi bardzo
dobrze wykonać
dwutakt)

Minipiłka siatkowa
Zagrywka sposobem
górnym
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia w tempie,
popełnia duże błędy
techniczne, nie stosuje
przepisów i zasad gry,
piłka nie przelatuje nad
siatką)
Zagrywka sposobem
dolnym w określone
miejsce na boisku
(uczeń nie potrafi odbić
sposobem dolnym)

Minipiłka siatkowa
Zagrywka sposobem
górnym
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia w tempie,
popełnia duże błędy
techniczne, stosuje
przepisy i zasady gry,
piłka nie przelatuje nad
siatką)
Zagrywka sposobem
dolnym w określone
miejsce na boisku
(uczeń potrafi odbić
sposobem dolnym,
jednak nie w określone
miejsce)

Minipiłka siatkowa
Zagrywka sposobem
górnym
(uczeń wykonuje
ćwiczenia w tempie,
popełnia drobne błędy
techniczne, stosuje
przepisy i zasady gry,
piłka przelatuje nad
siatką)
Zagrywka sposobem
dolnym w określone
miejsce na boisku
(uczeń odbija
sposobem dolnym,
częściowo w określone
miejsce)

Minipiłka siatkowa
Zagrywka sposobem
górnym
(uczeń wykonuje
ćwiczenia w tempie,
nie popełnia żadnych
błędów technicznych,
stosuje przepisy i
zasady gry, piłka
przelatuje nad siatką)
Zagrywka sposobem
dolnym w określone
miejsce na boisku
(uczeń odbija
sposobem dolnym, w
określone miejsce)

Ocena końcoworoczną
W skład oceny końcoworocznej wchodzi ocena śródroczna, postawa ucznia i jego
kompetencje społeczne, systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, sprawność
fizyczna oraz dodatkowe umiejętności ruchowe i wiadomości.

Gimnastyka
Przerzut bokiem
(ocena na podstawie
zaangażowania, chęci
uczeń popełnia duże
błędy techniczne)

Gimnastyka
Przerzut bokiem
(ocena na podstawie
zaangażowania, chęci
uczeń popełnia duże
błędy techniczne)

Gimnastyka
Przerzut bokiem
(ocena na podstawie
zaangażowania, chęci
uczeń popełnia drobne
błędy techniczne)

Gimnastyka
Przerzut bokiem
(ocena na podstawie
zaangażowania, chęci
uczeń nie popełnia
błędów technicznych)

Lekkoatletyka
Rzut piłeczką
palantową na
odległość.
(ocena na podstawie
rzuconych odległości,
zaangażowania, chęci,
uczeń popełnia duże
błędy techniczne)
bieg sprinterski 60m ze
startu niskieg(ocena na
podstawie wyniku,
uczeń popełnia duże
błędy techniczne)

Lekkoatletyka
Rzut piłeczką
palantową na
odległość.
(ocena na podstawie
rzuconych odległości,
zaangażowania, chęci,
uczeń popełnia duże
błędy techniczne)
bieg sprinterski 60m ze
startu niskieg(ocena na
podstawie wyniku,
uczeń popełnia duże
błędy techniczne)

Lekkoatletyka
Rzut piłeczką
palantową na
odległość.
(ocena na podstawie
rzuconych odległości,
zaangażowania, chęci,
uczeń popełnia drobne
błędy techniczne)
bieg sprinterski 60m ze
startu niskieg(ocena na
podstawie wyniku,
uczeń popełnia
drobnebłędy
techniczne)

Lekkoatletyka
Rzut piłeczką
palantową na
odległość.
(ocena na podstawie
rzuconych odległości,
zaangażowania, chęci,
uczeń nie popełnia
błędów technicznych)
bieg sprinterski 60m ze
startu niskieg(ocena na
podstawie wyniku,
uczeń nie popełnia
błędów technicznych)

Minipiłka nożna
Uderzenie piłki z
różnych pozycji w
określone miejsce
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie,
popełnia duże błędy
techniczne, nie stosuje
zasad gry, nie trafia do
bramki)
Podania i przyjęcia
piłki wewnętrzną i
zewnętrzną częścią
stopy
(uczeń nie potrafi
technicznie wykonac
poznanych elementów)

Minipiłka nożna
Uderzenie piłki z
różnych pozycji w
określone miejsce
uczeń nie wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie,
popełnia duże błędy
techniczne, stosuje
zasady gry, nie trafia do
bramki)
Podania i przyjęcia
piłki wewnętrzną i
zewnętrzną częścią
stopy
(uczeń częściowo
potrafi technicznie
wykonac poznane
elementy)

Minipiłka nożna
Uderzenie piłki z
różnych pozycji w
określone miejsce
uczeń wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie,
popełnia drobne błędy
techniczne, stosuje
zasady gry, trafia do
bramki) Podania i
przyjęcia piłki
wewnętrzną i
zewnętrzną częścią
stopy
(uczeń dobrze
opanował i potrafi
technicznie wykonac
poznane elementy)

Minipiłka nożna
Uderzenie piłki z
różnych pozycji w
określone miejsce
(uczeń wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie, nie
popełnia błędów
technicznych, stosuje
zasad gry, trafia do
bramki)
Podania i przyjęcia
piłki wewnętrzną i
zewnętrzną częścią
stopy
(uczeń bardzo dobrze
potrafi technicznie
wykonac poznane
elementy)

Minikoszykówka
Rzuty do kosza
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie,
popełnia duże błędy
techniczne, nie stosuje
przepisów i zasad gry)
Dwutakt z lewej strony

Minikoszykówka
Rzuty do kosza
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie,
popełnia duże błędy
techniczne, stosuje
przepisy i zasady gry)
Dwutakt z lewej strony

Minikoszykówka
Rzuty do kosza
(uczeń wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie,
popełnia drobne błędy
techniczne, stosuje
przepisy i zasady gry)
Dwutakt z lewej strony

Minikoszykówka
Rzuty do kosza
(uczeń wykonuje
ćwiczenia we
właściwym tempie, nie
popełnia żadnych
błędów technicznych,
stosuje przepisy i
zasady gry)

(uczeń nie potrafi
dwutaktu)

(uczeń częściowo
potrafi dwutaktu)

(uczeń potrafi
prawidłowo wykonać
dwutakt)

Dwutakt z lewej strony
(uczeń potrafi bardzo
dobrze wykonać
dwutakt)

Minipiłka siatkowa
Odbicia piłki sposobem
górnym i dolnym w
parach
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia w tempie,
popełnia duże błędy
techniczne, nie stosuje
przepisów i zasad gry,
piłka upada po każdej
próbie odbicia, brak
ciągłości odbić)

Minipiłka siatkowa
Odbicia piłki sposobem
górnym i dolnym w
parach
(uczeń nie wykonuje
ćwiczenia w tempie,
popełnia duże błędy
techniczne, stosuje
przepisy i zasady gry,
piłka upada kilka razy,
brak ciągłości odbić)

Minipiłka siatkowa
Odbicia piłki sposobem
górnym i dolnym w
parach
(uczeń wykonuje
ćwiczenia w tempie,
popełnia drobne błędy
techniczne, stosuje
przepisy i zasady gry,
piłka spada, jest
ciągłość odbić)

Minipiłka siatkowa
Odbicia piłki sposobem
górnym i dolnym w
parach
(uczeń wykonuje
ćwiczenia w tempie,
nie popełnia żadnych
błędów technicznych,
stosuje przepisy i
zasady gry, piłka nie
spada, jest ciągłość
odbić)

Sławomir Nawrocki

