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Stopień 

celujący 

1. Spełnia wszystkie wymagania programowe na ocenę bardzo dobrą  

2. Jest przygotoway do zajęć, posiada zawsze odpowiedni strój do ćwiczeń, regularnie bierze udział w lekcjach wychowania fizycznego, jest 

aktywny podczas lekcji, chętnie i z zaangażowaniem wykonuje powierzone mu zadania 

3. Opanował wymagane umiętności ruchowe i uzyskał wysokie wyniki w testach sprawdzających nabyte umiejętności i w testach sprawnościowych, 

opisane w programie nauczania klas 1-3 SP1 o profilu Pływanie 

4. Wyróżnia się nienaganną postawą sportową, kierując się zasadą Fair Play  

5. Z chęcią bierze udział w projektach klasowych i szkolnych, dotyczących propagowania zdrowego trybu życia  

Stopień bardzo 

dobry 

1. Systematycznie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego .  

2. Opanował umiejętności, objęte w programie nauczania w stopniu bardzo dobrym do swoich możliwośći 

3. Wykazuj dużą aktywność podczas zajęć, wykonuje ćwiczenia zgodnie z zadaniem i z dużym zaangażowaniem 

4. Opanował materiał programowy zgodnie z możliwościami, wykazując bardzo dobre postępy w nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności ruchowych 

5.  Wdraża zasady Fair Play podczas w klasie i poza nią. 

Stopień dobry 

1. Opanował umiejętności i wiedzę do swoich możliwości ,  dysponuje dobrą sprawnością motoryczną,  ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz 

nie dość dokładnie, z małymi błędami technicznymi 
2. Uczęszcza na zajęcia , posiada odpowiedni strój do zajęć. 

3. Wykazuje chęci i zaangażowanie do podejmowania aktywności ruchowej w klasie i poza nią 

4. Stara się zachowywać zgodnie z zasadami fair play podczas zajęć i gry. 

Stopień 

dostateczny 

1. Wykazuje małą aktywność i zaangażownie na lekcji wychowaia fizyczngo  

2. Wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym i uzyskuje słabe wyniki z przeprowadzonych testów umiejetności i sprawności ucznia 

objętych w programie nauczania klas 1-3 Sp1 o profilu pływanie 

3.  Nie wykazuje zainteresowania wdrażaniem, kodeksu zasad fair play podczas zajęć  

4. Często zapomina strój na zajęcia. 

Stopień 

dopuszczający 

1. Nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym i ma poważne luki 
2. Wykazuje brak chęci opanowania materiału i dokonywania postępów na lekcji wychowania fizycznego 

3. Ćwiczenia wykonuje niechętnie, z dużymi błędami technicznymi 

4. Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu 

5. Wykazuje wyraźne braki w zakresie wychowania społecznego  

6. Bardzo często zapomina strój na zajęcia 

Stopień 

niedostateczny 

1. Uczeń jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program nauczania wf 

2. Nie podejmuje próby zaliczenia testów sprawdzających umiejetności postępów pływackich i sprawnościowych 

3. Nie wykazuje chęci podejmowania żadnej aktywnośći ruchowej w szkole  

4. Bardzo często wykazuje nieprzygotowanie do zajęć . 

5. Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia, w dodatku z rażącymi błędami 
 


