
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KL.IV - VIII 

Przedmiotem kontroli i oceny z wychowania fizycznego jest stopień opanowania przez uczniów 

obowiązującego programu ze szczególnym uwzględnieniem: 

1. Sprawności motorycznej – uwzględniając jej postępy 

2. Umiejętności ruchowych  

3. Wiadomości  

4. Aktywności, udziału w obowiązkowych i nadobowiązkowych formach zajęć sportowych  

5. Systematyczności 

Kontrola i ocena uczniów jest procesem ciągłym, obejmuje kontrolę i ocenę bieżącą, półroczną i 

roczną. Zadania kontrolno - oceniające opracowano na bazie obowiązującego programu wychowania 

fizycznego, doświadczenia, warunków szkoły, a w szczególności na możliwości uczniów.  

Kontrola i ocena sprawności motorycznej z istotnymi odchyleniami w rozwoju fizycznym, jest 

dokonywana z dostosowaniem wymogów do możliwości indywidualnych. Głównym kryterium oceny 

z wychowania fizycznego jest udział w zajęciach, chęć podejmowania wysiłku, samodoskonalenie i 

progres wyników oraz możliwości uczniów, systematyczność, zaangażowanie. 

 

 

Będą oceniane: 

 

1. Przygotowanie do lekcji  - dopuszczone są 2 nieprzygotowania do zajęć / brak stroju/ w sem. 

Trzecie nieprzygotowanie za brak stroju – to ocena niedostateczna.  

2. Wkład pracy i zaangażowanie w przebieg lekcji 

3. Sprawdziany z umiejętności i udział w testach sprawnościowych – są obowiązkowe 

4. Postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami i 

predyspozycjami 

5. Spełnienie wymagań programowych – poziom osiągnięć /podstawowy czy rozszerzony/ 

6. Postępowanie zgodne z zasadami fair play i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

7. Systematyczny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych 

8. Osiągnięcia na zawodach sportowych  reprezentując szkołę. Za zajęcie I, II lub III miejsca 

uczeń otrzymuje cząstkową szóstkę. 

9. Umiejętność planowania własnego rozwoju 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

•  wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą i jest zawsze 

przygotowany do lekcji 

• osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie rozszerzonym 

programu nauczania  

• prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia 

• zawsze przestrzega ustalonych  reguł i zasad postępowania w tym zasady fair play 

 

• wykonuje dodatkowe prace np. prezentacja, referat, prowadzenie fragmentów lekcji itd. 

•  uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach sportowo- rekreacyjnych 



• systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną, uzyskując postęp np. w 

czwórboju LA i innych testach sprawnościowych 

• reprezentuje szkołę w zawodach, konkursach lub w turniejach sportowych i osiągając 

znaczące wyniki tj. I, II lub III miejsce  

•  wykazuje postawę życzliwie wspierającą w stosunku do uczniów słabszych fizycznie 

bądź mających trudności w przyswojeniu umiejętności ruchowych 

• jest dla innych wzorem do naśladowania 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

•  opanował zadania programowe z poziomu rozszerzonego  

• sumiennie wykonuje zadania i jest zawsze przygotowany do zajęć /dopuszczalne są 2 

nieprzygotowania do lekcji w semestrze / 

• wykazuje duże zaangażowanie na lekcji 

• stara się przestrzegać ustalonych  reguł i zasad postępowania/ w tym zasady fair play/ 

• właściwie i z szacunkiem odnosi się do nauczyciela i kolegów 

• prowadzi  sportowy i higieniczny tryb życia 

• systematycznie doskonali sprawność motoryczną- poprawiając wyniki  

• czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowo- 

rekreacyjnym 

• chętnie uczestniczy w zawodach sportowych  

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• sumiennie wywiązuje się z obowiązków- jest przygotowany do zajęć /dopuszczalne są 

2 nieprzygotowania do lekcji w semestrze / 

• osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym  

• starannie i dokładnie wykonuje zadania i jest zaangażowany w przebieg lekcji 

• stara się przestrzegać ustalonych  reguł i zasad postępowania/ w tym zasady fair play/ 

• właściwie i z szacunkiem odnosi się do nauczyciela i kolegów 

• doskonali sprawność motoryczną 

• prowadzi higieniczny tryb życia 

•  uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach sportowych 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie wykazuje szczególnej aktywności na zajęciach 

• bywa często nieprzygotowany do zajęć  

• powierzone mu zadania wykonuje niestarannie  

• nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych 

• stwarza zagrożenie dla własnego zdrowia i innych poprzez niewłaściwe zachowania i 

postawy 

• często używa wulgaryzmów i brzydkich wyrażeń 

• nie wykazuje specjalnego zaangażowania w opanowaniu nowych umiejętności 

ruchowych 



• Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• na zajęciach nie wykazuje żadnej aktywności 

• regularnie jest nieprzygotowany do zajęć 

• wykazuje bardzo duże braki w zakresie wychowania społecznego – jest niekulturalny i wrogo 

nastawiony wobec innych 

• ma lekceważący stosunek - powierzone mu zadania wykonuje niestarannie i niedbale 

• nie podejmuje żadnych prób w opanowaniu nowych umiejętności ruchowych i nie zależy mu 

na przyswojeniu żadnych  nowych wiadomości  

• swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i 

innych 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 

 

 

 

 

 

 


