
KARTA OCENIANIA  Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY  1A  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący: Marlena Flak 

 

 
PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI: 

 Uczeń zobowiązany jest do posiadania na każdej lekcji zmiennego obuwia                             

(z jasną podeszwą) i stroju sportowego ( biała koszulka i granatowe lub czarne spodenki). 

 Uczeń zobowiązany jest przynosić strój do szkoły w worku, przebierać się w szatni przed i 

po zajęciach. 

 Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji (nie mieć stroju) 5x w semestrze, każde 

następne nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną (nie wliczane są braki stroju jeżeli 

dziecko zostało zwolnione z ćwiczeń przez rodzica/opiekuna). 

 

ZWOLNIENIE Z LEKCJI: 

 Uczeń jest zwolniony z ćwiczeń jeżeli posiada pisemne zwolnienie od lekarza lub 

rodziców/opiekunów (jest obecny na lekcji, siedzi na ławce lub jest wcześniej odebrany 

przez uprawnione osoby). 

 

Uczeń zobowiązany jest zgłaszać nauczycielowi fakt złego samopoczucia lub odniesionych 

kontuzji, w czasie trwania lub tuż po zakończeniu lekcji. 

 
OCENA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI: 

 

 
 OCENA ILOŚĆ RAZY  

W PÓŁROCZU 
UWAGI 

 Kozłowanie piłki  1x (I półrocze)  

 Podania i chwyty 

piłki 

1x (II półrocze)  

 Odbicia piłki 1x (I półrocze)  

 Prowadzenie piłki 1x (II półrocze)  

 Układ równoważny 1x (I półrocze)  

 Przewrót w przód z 

przysiadu 

1x (II półrocze)  

 Tor przeszkód 2x (I i II półrocze) Ocena zaangażowania oraz 

poprawności wykonania 

wyznaczonych  w torze 

ćwiczeń. 

 Aktywność podczas 

gier i zabaw 

Według potrzeb  

(I i II półrocze) 

Kryteria oceniania: 

- zaangażowanie, aktywny 

udział, współpraca w 

zespołach, respektowanie 

zasad, przepisów oraz 

wymogów bezpieczeństwa. 



 

 Praca na lekcji 

     

Według potrzeb  

(I i II półrocze) 

kryteria oceniania : 

- wykonuje polecenia n-la, 

ćwiczy zgodnie z instrukcją, 

- pomaga /nie przeszkadza 

innym ćwiczącym, 

-współpracuje z n-lem,                 

w grupie, nie odmawia 

wykonywania  ćwiczenia, 

- wykonuje ćwiczenia na 

miarę swoich możliwości, 

- dba o bezpieczeństwo swoje              

i innych. 

Przygotowanie do 

lekcji 

 2x (I i II półrocze) 0  braków stroju – cel (6)  

1 - 2 braki stroju – bdb (5) 

3 braki stroju – db (4) 

* w półroczu dozwolone są   5 

braki stroju, za każdy następny 

uczeń otrzymuje ocenę ndst 

(1) 

 
- Na zajęciach wychowania fizycznego oceniany jest wysiłek ucznia włożony w wykonanie      

zadania. 

- Jeżeli uczeń jest nieobecny w dniu, w którym odbywa się zaliczenie z zajęć ruchowych, 

uzupełnia  tę zaległość  w terminie wyznaczonym przez n-la.  

- Uczeń ma możliwość poprawienia oceny negatywnej w terminie wyznaczonym przez n-la.  


