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Obszary 
oceniania 

Ocena 
 

 
Opanowanie 

materiału 
programowego 

 

 
umiejętności 

 
Motoryka i usprawnianie 

 
wiadomości 

 
Postawa i zaangażowanie w 

lekcji 

 
Czynne 

uczestnictwo 
w lekcji 

Celująca  

Uczeń całkowicie 

opanował materiał 

programowy 

 

Uczeń spełnia 

wymagania na ocenę 

bardzo dobrą oraz 

posiada umiejętności 

wykraczające poza 

program szkolny 

 

Uczeń jest bardzo 

sprawny fizycznie i 

systematycznie doskonali 

swoją sprawność. 

Poprawia próby i uzyskuje 

wyniki zbliżone do 

rekordów szkoły. 

 

 

Wiadomości z kultury 

fizycznej wykraczają poza 

program szkoły. 

 

Uczeń spełnia wymagania na 

ocenę bdb, a ponadto : 

- aktywnie uczestniczy w 

sportowym życiu szkoły 

- bierze udział w zawodach WOM  

100% - 90% 

3 np. 

Bardzo dobra  

Uczeń całkowicie 

opanował materiał 

programowy 

 

Uczeń posiada 

właściwą technikę 

wykonania ćwiczeń 

Ćwiczenia wykonuje 

pewnie i dokładnie 

 

Jest bardzo sprawny 

fizycznie i systematycznie 

doskonali swoją 

sprawność. Poprawia 

wyniki bez względu na ich 

wartość 

 

 

Posiada duże wiadomości z 

kultury fizycznej i potrafi je 

wykorzystać w praktyce. 

Zna założenia taktyczne, 

przepisy dyscyplin 

sportowych zawartych w 

programie 

 

 

Postawa, zaangażowanie i 

stosunek do lekcji nie budzą 

żadnych zastrzeżeń 

89% - 80% 

Więcej niż 3 

np. 

Dobra  

Uczeń w zasadzie 

opanował materiał 

programowy 

 

Ćwiczenia wykonuje 

prawidłowo lecz z 

małymi błędami 

technicznymi 

 

 

 

Dysponuje dobrą 

sprawnością motoryczną. 

Utrzymuje wyniki na tym 

samym poziomie. 

 

Posiada spore wiadomości 

w zakresie kultury fizycznej 

i wykorzystuje je z pomocą 

nauczyciela 

 

Postawa, zaangażowanie i 

stosunek do lekcji nie budzą 

większych zastrzeżeń 

79% - 70% 

Więcej niż 3 

np. 
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Dostateczna  

Uczeń opanował 

materiał 

programowy na 

przeciętnym 

poziomie 

 

Ćwiczenia wykonuje 

niepewnie i z błędami 

technicznymi 

 

Dysponuje przeciętną 

sprawnością motoryczną. 

Pogarsza swoje wyniki 

 

Posiada znaczne luki w 

wiadomościach z zakresu 

kultury fizycznej 

 

Postawa i stosunek do lekcji jest 

niezadowalający: 

- wykazuje niskie zaangażowanie 

w lekcję 

- jest mało aktywny podczas lekcji 

 

69% - 60% 

Więcej niż 3 

np. 

Dopuszczająca  

Uczeń nie opanował 

materiału 

programowego w 

stopniu 

dostatecznym 

 

Ćwiczenia wykonuje 

niechętnie i z dużymi 

błędami technicznymi 

 

Jest mało sprawny 

fizycznie. Pogarsza 

znacznie swoje wyniki ale 

podejmuje próbę. 

 

Posiada małe wiadomości z 

zakresu kultury fizycznej 

 

Bardzo niskie zaangażowanie w 

lekcję. Lekceważący i niechętny 

stosunek do lekcji. Nie wykonuje 

poleceń nauczyciela, odmawia 

wykonywania ćwiczeń i 

sprawdzianów. 

 

59% - 50% 

Więcej niż 3 

np. 

Niedostateczna  

Uczeń nie spełnia 

wymagań 

stawianych przez 

program 

 

Potrafi wykonać 

jedynie najprostsze 

ćwiczenia i w dodatku 

z rażącymi błędami 

technicznymi 

 

Posiada bardzo niską 

sprawność fizyczną. 

Odmawia udziału w 

próbie. 

 

Posiada bardzo małe 

wiadomości z zakresu 

kultury fizycznej 

 

Ma lekceważący i niechętny 

stosunek do lekcji, wykazuje brak 

zaangażowania. Nie wykonuje 

poleceń nauczyciela i odmawia 

wykonania ćwiczeń i 

sprawdzianów. 

 

Poniżej 50% 

Więcej niż 3 

np. 

 


