
Ocena celująca Ocena bardzo 

dobra 

Ocena dobra Ocena 

dostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 

Klasa szósta 

Mini piłka koszykowa- rzut do kosza 

uczeń wykonuje 

prawidłowy rzut  

po kozłowaniu z 

celnym rzutem do 

kosza, 

 

uczeń wykonuje 

prawidłowy rzut 

po kozłowaniu, 

uczeń wykonuje 

prawidłowy rzut 

po kozłowaniu, ze 

słabą kontrolą 

piłki 

uczeń wykonuje 

rzut po jednym 

koźle, 

 

uczeń wykonuje 

rzut 

 

Mini piłka siatkowa 

 

 Odbicia piłki sposobem dolnym, bez ograniczenia miejsca; 

Kryterium oceny – ilość odbić 

10 /10  (wykona-

nych bezbłędnie), 
9 – 8/10, 7 – 6/10, 5 – 4/10, 3/10 i mniej, 

Zagrywka dolna z 7 metra 

 
10/10 i więcej 

(wykonanych  

bezbłędnie) 

9 – 8/10, 7 – 6/10, 5 – 4,10 3/10 i mniej 

 

Mini piłka nożna - chłopcy 

 

Strzał na bramkę wewnętrzną częścią stopy z odl.11 metrów 

 

10/10, 8/10, 

 
7-6/10, 4-5 /10, 

 
3-2 /10, 

 

Mini piłka nożna - dziewczęta 

Strzał na bramkę wewnętrzną częścią stopy z odl. 7 metrów: 

 

8/10, 

 
7-6/10, 

 
5-4/10, 3-2/10, 

 
1/10, 

 

Mini piłka ręczna - rzut z biegu 

uczeń wykonuje 

prawidłowy rzut z 

wyskoku po 

kozłowaniu celnie 

do bramki, 

 

uczeń wykonuje 

prawidłowy rzut z 

biegu po 

kozłowaniu, 

 

 uczeń wykonuje 

prawidłowy rzut  z 

wolnego truchtu 

po kozłowaniu, 

 

uczeń wykonuje 

rzut z miejsca z 

marszu po 

kozłowaniu, 

 

uczeń wykonuje 

rzut z miejsca, 

 

 

 

 

 



Gimnastyka – łączone przewroty w przód i w tył 

 

uczeń wykonuje 

perfekcyjnie 

przewrót w przód 

z przysiadu  

podpartego do 

przysiadu 

podpartego i 

przewrót w tył z 

przysiadu 

podpartego do 

rozkroku 

 

uczeń wykonuje 

przewrót z przy-

siadu podpartego 

do przysiadu pod-

partego i w tył z 

przysiadu podpar-

tego do przysiadu 

podpartego dyna-

micznie i płynnie 

uczeń wykonuje 

przewrót w przód 

z przysiadu pod-

partego do klęku 

podpartego i w tył 

z przysiadu pod-

partego do przy-

siadu podpartego 

uczeń wykonuje 

przewrót w przód 

z przysiadu pod-

partego do siadu i 

przewrót w tył z 

przysiadu podar-

tego. do klęku 

podpartego 

uczeń wykonuje 

przetoczenie po 

materacu 

 


