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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
 
 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciele w szczególności biorą pod 

uwagę zaangażowanie i wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki zajęć. 

 

I. Obszary działalności ucznia podlegającego ocenie. 
1. Postawa wobec przedmiotu. 

2. Umiejętności – ocenia się w jakim stopniu została opanowana dana czynność ruchowa. 

3. Wiadomości – sprawdzamy, czy udział ucznia w zajęciach w-f jest świadomy. 

4. Współpraca z nauczycielem w zakresie organizacji zajęć. 

5. Zaangażowanie poza lekcją wychowania fizycznego. 

 

II. Elementy oceny.  

1. Postawa wobec przedmiotu: 

a – zaangażowanie, czynny udział w lekcji 

b – brak  stroju – uczeń ma prawo do 3 braków stroju w półroczu, każdy następny brak stroju  

karany jest oceną niedostateczną 

c – nieobecność nieusprawiedliwiona 

d – prowadzenie kącika kultury fizycznej  

e – aktywność, wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających 

ze specyfiki zajęć 

f – systematyczny udział w zajęciach 

 

2. Umiejętności 

W każdym półroczu uczeń wykonuje zadania kontrolne, umożliwiające ocenę poziomu 

i postępu osiągnięć w opanowaniu określonych programem następujących umiejętności 

indywidualnych i zespołowych: 

- gry zespołowe – piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka ręczna 

- gimnastyka podstawowa, 

- lekkoatletyka – technika biegów, skoków i rzutów 

- inne formy do wyboru np. tenis stołowy, badminton, unihokej, regionalne i pochodzące 

z innych krajów zabawy i gry ruchowe, 

- umiejętność przeprowadzenia rozgrzewki,  

Doboru rodzaju czynności ruchowych (umiejętności) w zadaniu dokonuje nauczyciel zgodnie 

z programem nauczania wychowania fizycznego dla każdej klasy. Zadania są podawane 

uczniom do wiadomości na tydzień przed sprawdzianem. Oceny umiejętności dokonuje się 

według skali sześciostopniowej od 1 do 6. Uczeń, który otrzymał ocenę niesatysfakcjonującą  

go może przystąpić ponownie do sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od daty wykonania 

próby. Uczeń, który nie mógł uczestniczyć w sprawdzianie z powodu choroby powinien 
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zaliczyć zadanie w ciągu dwóch tygodni. Okres zaliczenia zadania może być wyznaczony 

indywidualnie nie później jednak niż tydzień przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. 

 

3. Wiadomości: 

Poziom opanowania wiadomości przez ucznia ustala się na podstawie udzielonych 

odpowiedzi na pytania z zakresu: 

a –  wpływ ruchu na budowę ciała i funkcje fizjologiczne organizmu,  

b – walory zdrowotne aktywności ruchowej, 

c – formy wypoczynku czynnego, biernego, 

d – w jaki sposób można kształtować cechy motoryczne, 

e – przepisy gier sportowych, 

f – podstawowe informacje dotyczące igrzysk olimpijskich,  

g – umiejętność samooceny sprawności fizycznej przy pomocy wybranych testów 

i – nowoczesne formy aktywności fizycznej  

j – diagnoza własnej dziennej aktywności fizycznej  

k – najczęstsze przyczyny urazów i wypadków  

 

4. Współpraca z nauczycielem w zakresie organizacji zajęć: 

a –  organizacja zawodów międzyklasowych 

b –  pomoc przy przeprowadzeniu zawodów międzyszkolnych 

c – inwencja twórcza 

 

5. Zaangażowanie w życie sportowe poza lekcją wychowania fizycznego: 

a – udział w zawodach 

b – systematyczny udział w treningach sekcji sportowych 

c – aktywnośc ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej  

 

III. Ocena klasyfikacyjna semestralna i roczna. 

1. Oceny klasyfikacyjne półroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali: 

celujący – 6, bardzo dobry – 5, dobry – 4, dostateczny – 3, dopuszczający – 2, niedostateczny 

– 1   

 

OCENA CELUJĄCA 
1. Spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

2. Aktywnie uczestniczy we wszystkich lekcjach wychowania fizycznego. 

3. Zna przepisy i zasady mini gier sportowych, potrafi współorganizować i sędziować 

zawody i imprezy rekreacyjno – sportowe. 

4. Rozumie sens uprawiania ćwiczeń ruchowych i ich wpływ na rozwój organizmu. 

5. Rozumie i wykonuje porównawcze próby testu motorycznego informujące o rozwoju 

sprawności kondycyjno – koordynacyjnej. 

6. Posiadł nawyki dbałości o higienę stroju, osobistą i estetykę miejsca ćwiczeń. 
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7. Zachowuje się kulturalnie na lekcjach i imprezach sportowych, stosuje zasadę fair-play, 

jest obiektywny w samoocenie i ocenianiu innych. 

Dodatkowo /nie są to warunki konieczne/: 

8. Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły, zawodach międzyszkolnych oraz 

w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. 

9. Zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich, gminnych lub 

rejonowych. 

10. Wykazuje się sprawnością, umiejętnościami i wiedzą ponad stawiane wymagania zgodnie 

z treściami programowymi. 

  
 

OCENA BARDZO DOBRA 
1. Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć, ma odpowiedni strój i obuwie sportowe 

uzgodnione z nauczycielem  wf 

2. Jego postawa społeczna i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych 

zastrzeżeń, chętnie współdziała w zespole, jest twórczy i zaangażowany.  

3. Opanował zakres wymaganych wiadomości i umiejętności, rozumie i potrafi stosować 

ćwiczenia kształtujące i korekcyjne. 

4. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy 

w osobistym usprawnieniu. 

5. Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, zna założenia taktyczne i przepisy poznanych 

dyscyplin sportowych.  

6. Posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je 

w praktycznym działaniu. 

7. Rozumie i stosuje zasady higieniczno – zdrowotne podczas aktywnego wypoczynku.  

8. Bierze udział w życiu sportowym szkoły, współorganizuje zawody sportowe. 

9. Chętnie reprezentuje szkołę na zawodach sportowych. 

10. Przestrzega zasad „fair-play” i kulturalnego kibicowania. 
 

OCENA DOBRA 
1. Uczeń aktywnie uczestniczy w lekcjach wf.  

2. Jego postawa  społeczna i  stosunek do kultury fizycznej nie budzą zastrzeżeń. 

3. Opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające udział w różnych formach 

aktywności ruchowej. 

4. Uczeń nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, 

wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie. 

5. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie oraz z małymi błędami 

technicznymi. 

6. Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela. 

7. Maksymalnie 4 razy w semestrze zgłosił nie przygotowanie do zajęć. 

8. Troszczy się o higienę osobistą. 

9. Potrafi dokonywać obiektywnej samooceny sprawności swojej i kolegów,  
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10. Sporadycznie uczestniczy w życiu sportowym szkoły. 

 

OCENA DOSTATECZNA 
1. Uczeń uczestniczy w lekcjach z małym zaangażowaniem. 

2. Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie umożliwiającym udział w 

prostych formach aktywności ruchowej. 

3. Wykazuje niewielkie postępy w usprawnieniu motorycznym. 

4. Ćwiczenia wykonuje niepewnie, z większym błędami technicznymi. 

5. W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a wiedzę którą ma, nie 

potrafi wykorzystać w praktyce. 

6. Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do 

kultury fizycznej. 

7. Maksymalnie 6 razy w półroczu zgłosił nieprzygotowanie do zajęć. 

8. Posiada nawyki higieniczno zdrowotne. 

9. Przestrzega zasad bezpieczeństwa na lekcjach.  

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
1. Uczeń biernie uczestniczy w lekcjach wf lub często je opuszcza. 

2. Nie spełnia podstawowych wymagań edukacyjnych na danym poziomie.  

3. Wykazuje małe postępy w usprawnieniu. 

4. Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi. 

5. Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych 

zadań związanych z samooceną. 

6. Na zajęciach z wf. przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma 

niechętny stosunek do ćwiczeń. 

7. Często jest nieprzygotowany do lekcji. 

8. W ograniczonym stopniu opanował nawyki higieniczno-zdrowotne. 

9. Nie uczestniczy w życiu sportowym szkoły. 

 
 
NIEKLASYFIKOWANY JEST UCZEŃ, KTÓRY: 

 jest nieobecny powyżej 50% zajęć w półroczu 

 nie bierze udziału w zajęciach z powodu nieusprawiedliwionego i nagminnego braku 
stroju sportowego 

 nie posiada ocen 
 
 
ZWOLNIENIA  Z  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO : 

 uczeń  posiadający  zwolnienie  lekarskie  z  wychowania  fizycznego  (jeśli nie  jest  
zwolniony  z  zajęć  decyzją  Dyrektora  Szkoły)  ma  obowiązek przebywać  ze  swoją  
grupą   na  lekcji  w -f 
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 respektowane  są  zwolnienia  napisane  i  podpisane  osobiście  przez rodzica 
(opiekuna)  dotyczące  ważnych  powodów, dla  których  uczeń (uczennica)  nie  może  
aktywnie  uczestniczyć  w  lekcji i nie  dłuższe  niż na  tydzień . 

 uczennica  w  okresie  niedyspozycji  fizycznej  powinna  być  przygotowana do  zajęć  
w – f  tak  samo  jak  przy  pełnej  dyspozycji, tzn. : jest przebrana  w  strój  sportowy, 
lecz  bierze  ograniczony  udział  w  zajęciach (nie  wykonuje  ćwiczeń  „ciężkich” : 
biegi  długie , skoki , dźwiganie  itp.) 

 uczeń może 3 razy w półroczu zgłosić brak stroju sportowego bez podania przyczyny 
 
ZASADY REALIZACJI  I  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWEJ CZWARTEJ GODZINY   
WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO 
 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnnia 
2003r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć 
wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 217, poz. 2128) 
Czwarta godzina realizowana będzie w formie: 
- zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
-  gier i zabaw ruchowych; 
Istotą organizacji tych zajęć jest umożliwienie uczniom uczestnictwa w takich zajęciach, jakie 
najbardziej preferują, bądź w których w ogóle mają szansę aktywnie i z satysfakcją 
uczestniczyć. 
 
Każdy uczeń oceniany jest w następujących obszarach: 

 
1. Aktywności na lekcjach - co najmniej 1 raz w półroczu. 
2. Samodzielnej pracy na lekcji - 2 razy w półroczu: 

a. przygotowanie i poprowadzenie rozgrzewki 
b. przygotowanie i przeprowadzenie gry lub zabawy ruchowej  
c. przygotowanie zestawu ćwiczeń przy muzyce lub prezentację układu taneczno 

ruchowego - ocena inwencji twórczej ucznia (dziewczęta ) 
d. praca w zespołach (np. przy konstruowaniu toru przeszkód lub doskonaleniu 

elementów akrobatycznych gimnastyki z asekuracją współćwiczącego). 
3. Wybranych umiejętności ruchowych - co najmniej 2 razy w półroczu, po 

zakończeniu cyklu tematycznego. Ocenia się poprawność wykonania określonych 
elementów technicznych: gier zespołowych, gimnastyki, lekkiej atletyki oraz 
praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności. 
Pod uwagę brany jest wysiłek jaki uczeń włożył w  stosunku do swych 
możliwości po to, by jego wyniki były jak najlepsze.  

4. Postępów sprawności fizycznej - testy motoryczne wykonuje się na początku roku, 
a następnie pod koniec każdego semestru.  
Ocenianie z uwzględnieniem  postępów jakie uczeń uczynił w toku nauki 
i zaangażowania w wykonywany element 

5. Znajomości przepisów gier sportowych i zabaw ruchowych oraz podstawowych 
wiadomości z dziedziny kultury fizycznej. 

       
Dodatkowo uczeń jest oceniany za: 

1. Systematyczny udział w lekcji. 
2. Aktywny udział w życiu sportowym szkoły i w międzyszkolnych zawodach 
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sportowych – premiowany oceną celującą. 
3. Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu imprez sportowo – rekreacyjnych. 

 

IV. Postanowienia inne. 

Przy ocenianiu uczniów za poszczególne zadania ruchowe czy motoryczne bierze się pod 

uwagę: 

1. Stopień opanowania zadania ruchowego w porównaniu do wzorowego wykonania tego 

zadania ( czyli: dokładność i skuteczność ruchu oraz właściwe tempo ćwiczenia). 

2. Predyspozycje sprawnościowe (koordynację ruchową) uwarunkowane wrodzonymi 

cechami psychofizycznymi dziecka. 

3. Wkład pracy włożony przez ucznia w opanowanie danego zadania ruchowego. 

4. Predyspozycje motoryczne (poziom danej cechy motorycznej) wynikające z wrodzonych 

zdolności i wydolności organizmu dziecka. 

5. Stopień zaangażowania i wkład pracy ucznia w jak najlepsze wykonanie zadania. 

6. Uczeń na bieżąco informowany jest o ocenach.  

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z DEFICYTAMI ROZWOJU 

FIZYCZNEGO, ALERGICZNYCH, ASTENIKÓW I Z NADWAGĄ  
 

1. Uczniowie , którzy posiadają wady postawy tzw. Plecy okrągłe, zwalniani będą 

z następujących ćwiczeń: 

 z zleżenia tyłem łukiem, przodem łukiem i z wszelkiego rodzaju podporów. 

2. Uczniowie, którzy posiadają boczne skrzywienie kręgosłupa, zwalniani będą 

z następujących ćwiczeń: 

 ze skoków, przewrotów, ze stania na rękach, z dźwigania. 

3. Uczniowie po porażeniu mózgowym, którzy posiadają zniekształcenia kończyn 

zwalniani będą z następujących ćwiczeń: 

 z chodu na zewnętrznych krawędziach stóp, na równoważniach ustawionych pod  

kątem, z małych niewysokich wspięć, długotrwałego stania, dźwigania dużych 

ciężarów, zeskoków i skoków biernych na twarde podłoże, z dużych rozkroków 

w pozycji siedzącej. 

4. Uczniowie asteniczni i z epilepsją zwalniani będą: 

 z wysiłków o charakterze statycznym, z długotrwałych ćwiczeń wysiłkowych, 

stosowane będą ograniczenia w wykonaniu ćwiczeń w zwisach, podporach, 

wspinaniach i skokach. 

5. Wobec uczniów alergicznych stosowane będą ograniczenia w wykonywaniu ćwiczeń 

powodujących nasilenie duszności. 

6. Wobec uczniów z nadwagą stosowane będą ograniczenia w wykonywaniu ćwiczeń 

wysiłkowych statycznych, dynamicznych i skocznych. 
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7. Wobec uczniów z zaburzeniami rozwoju ruchowego stosowany będzie wydłużony 

czas na poprawne wykonanie zadania ruchowego. 

 

 

PRIORYTETY OCENIANIA 

 

1. Frekwencja i aktywność. 

2. Postęp sprawności motorycznej. 

3. Zaangażowanie. 

4. Wiadomości. 

5. Poziom umiejętności. 

 


