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WYMAGANIA EDUKACYJNE 

II ETAP EDUKACYJNY – KLASY IV–VIII  

  

Rodzaj zajęć edukacyjnych: wychowanie fizyczne  
  

I. Podstawa prawna:  

1. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz. U z dnia 16 sierpnia 2017r., 

poz.1534)  

2. Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 

(Dz. U z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356).  

3. Statut Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Warszawie  

4. Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej (autor: 

Krzysztof Warchoł).  

  

II. Cele kształcenia/wymagania ogólne/obszary aktywności ucznia:  

1.  Poznawanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej:   

Uczeń omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia; korzysta 

bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych; stosuje zasady samoasekuracji.  

2.  Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej:  Uczeń 

organizuje w gronie rówieśników zabawę, grę ruchową stosując uproszczone przepisy; stosuje 

w grze kozłowanie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu; prowadzenie piłki w biegu ze zmianą 

kierunku ruchu; podanie piłki oburącz i jednorącz; rzut piłki do kosza; rzut i strzał piłki do bramki; 

odbicie piłki sposobem oburącz górnym; omawia zasady aktywnego wypoczynku.  

3.  Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i oceny własnego rozwoju fizycznego oraz 

sprawności fizycznej:   

Uczeń mierzy tętno w spoczynku i po wysiłku; demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym 

wybrane zdolności motoryczne oraz ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała; 

wykonuje próbę wielobojową składającą się z biegu, rzutu i skoku; wykonuje przewrót w przód 

z marszu oraz przewrót w tył; wykonuje prosty układ gimnastyczny; wykonuje bez zatrzymania 

marszowo-biegowy test Coopera; wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić 

wytrzymałość tlenową, siłę mięśni; wymienia zasady hartowania organizmu; demonstruje po 

jednym ćwiczeniu gibkościowym na dolny odcinek kręgosłupa oraz z pomocą nauczyciela 

interpretuje uzyskane wyniki.  

4.  Kształtowanie umiejętności rozumienia związku aktywności fizycznej ze zdrowiem oraz 

praktykowania zachowań prozdrowotnych:   

Uczeń omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach; omawia sposoby 

ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem; dobiera strój i obuwie sportowe do ćwiczeń w 

zależności od miejsca zajęć oraz warunków atmosferycznych.  

5.  Kształtowanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających całożyciowej aktywności 

fizycznej  
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II. Cele oceniania:  

1. Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności 

i wiadomości w stosunku do wymagań programowych.  

2. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz postępach 

w tym zakresie.  

3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.  

4. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.  

5. Dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.  

6. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i przebiegu pracy dydaktyczno- -

wychowawczej.  

  

IV. Przedmiot oceniania (postawy, umiejętności, wiadomości):  

1.  Sumienne, staranne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przedmiotu, dyscyplina 

pracy na lekcji – wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć i systematyczność udziału w zajęciach.  

2.  Zaangażowanie i aktywność na zajęciach.  

3.  Stosunek do własnego ciała.  

4.  Aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej i 

pozalekcyjna.  

5.  Postęp w opanowaniu umiejętności ruchowych i wiadomości przewidzianych dla 

poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami 

psychofizycznymi ucznia.  

6.  Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, sprawność, dokładność wykonania ćwiczeń i 

poziom zdobytej wiedzy.  

  

V. Ogólne zasady oceniania:  

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów.  

2. Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia ustaloną 

ocenę – ustnie.  

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/prawnym 

opiekunom na terenie szkoły.  

5. Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

6. Obowiązuje zasada częstotliwości i systematyczności – uczeń oceniany jest na bieżąco, a 

liczba ocen cząstkowych z przedmiotu nie powinna być mniejsza niż 4.  
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VI. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:  

1. Psychomotoryka:  

1) testy sprawności fizycznej;  

2) zawody sportowe;  

3) tory sprawnościowe, tory przeszkód; 

4) pokazy, np. taniec;  

5) inne formy współzawodnictwa.  

2. Umiejętności:  

1) sprawdzian umiejętności technicznych z danej dyscypliny sportowej podczas gry 

2) zadania kontrolno-oceniające; 

3) zawody międzklasowe.  

Oceniając motoryczność ucznia, nauczyciele oceniają uczniów, analizując najlepsze trzy 

wyniki w danej klasie oraz rekord szkoły w danej kategorii wiekowej. 

Oceniając umiejętności decydujące znaczenie przy ustalaniu oceny ma wykorzystanie 

poznanych elementów podczas gier drużynowych lub podczas pokazów. 

3. Wiadomości – z zakresu kultury fizycznej są istotnym czynnikiem w świadomym podejściu do 

aktywności ruchowej i dbałości o swoje zdrowie. Kontrola poziomu wiedzy jest połączona z 

czynnościami kontrolno–oceniającymi umiejętności ruchowe i oceniana jest plusem 

zaliczanym do aktywności.   

Wiadomości obejmują:   

1) systematykę i nazewnictwo ćwiczeń 

2) zasady bezpieczeństwa, odpoczynku i higieny, kulturalnego kibicowania;  

3) znajomość przepisów gier: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna,  

gimnastyka, unihokej, lekka atletyka;  

4) prowadzenie rozgrzewki ogólnorozwojowej i specjalistycznej;  

5) sędziowanie;  

6) realizację projektów promujących kulturę fizyczną.  

4. Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

Ocenie podlegają:  

1) sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

przedmiotu;  

2) zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć;  

3) stosunek do partnera i przeciwnika;  

4) stosunek do własnego ciała;  

5) aktywność fizyczna;  

6) postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych 

klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami ucznia;  

7) osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom 

zdobytej wiedzy.  

  

VII. Kryteria ustalania ocen cząstkowych i warunki ich poprawy:  

1. Umiejętności ruchowe – ocena poprawności wykonania określonych elementów 

technicznych gier zespołowych i ćwiczeń gimnastycznych. Pod uwagę brany jest wysiłek, jaki 

uczeń włożył w stosunku do swych możliwości po to, by jego wyniki były jak najlepsze.  

2. Motoryka – ocenianie wg wyników uzyskanych w próbach sprawnościowych oraz testach z 

uwzględnieniem postępów, jakie uczeń uczynił w toku nauki.  
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3. Zaangażowanie i aktywność ucznia na zajęciach i w działaniach podejmowanych przez szkołę 

na rzecz rozwoju kultury fizycznej.  

4. Wiadomości – sprawdzenie zdobytych wiadomości w działaniu praktycznym, prowadzenie 

rozgrzewki lub innego fragmentu lekcji, sędziowanie.  

5. Przygotowanie do lekcji (strój sportowy – higiena oraz estetyka – związane włosy oraz spięta 

grzywka, krótkie paznokcie, zdjęta biżuteria – kolczyki, łańcuszki, pierścionki, bransoletki, 

zegarki).  

6. Aktywność pozalekcyjna ukierunkowana na zdrowie, wypoczynek i sport – reprezentowanie 

szkoły w zawodach sportowych na poziomie co najmniej wojewódzkim; udział w rajdach 

rowerowych i innych formach turystyki; systematyczny i aktywny udział w sportowych 

zajęciach pozalekcyjnych.  

7. Przy ustalaniu ocen cząstkowych i śródrocznych dopuszcza się stosowanie „+” i „–”.  

8. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny w każdym obszarze (jeden raz), po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu z nauczycielem prowadzącym (o ile pozwalają na to warunki lokalowe 

lub pogodowe).  

  

9. Uczeń, który był nieobecny na teście sprawnościowym, po uzgodnieniu z nauczycielem 

terminu, jest zobowiązany zaliczyć go w formie ćwiczeń praktycznych w ciągu dwóch tygodni 

po powrocie do szkoły. W przypadku uchylania się (dwie nieobecności), uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną.  

10. Uczestnictwo w lekcji – za zaangażowanie i aktywność na lekcji uczeń otrzymuje ocenę co 

najmniej bardzo dobrą.  

11. Uczniowie, którzy zawsze ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego, wykazali się 100% 

obecnością, oceniani są na śródrocze i koniec roku szkolnego oceną przynajmniej dobrą, bez 

względu na poziom sprawności.  

12. Dopuszcza się dwukrotny brak stroju; za trzecim i kolejnym razem uczeń otrzymuje minus 

13. W przypadku, kiedy uczeń posiada 3 lub więcej minusów za strój, zostaje mu obniżona ocena 

śródroczna lub roczna o jeden stopień.  

14. Za negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach, lekceważenie swoich obowiązków, 

używanie wulgaryzmów, brak dyscypliny uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, a w 

sytuacjach szczególnie niebezpiecznych zostaje odsunięty od wykonywania ćwiczeń, ale 

pozostaje w sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela.  

15. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, stanowiącej mniej niż 50% i w 

przypadku braku ocen cząstkowych z tych zajęć, dopuszcza się możliwość uzyskania przez 

ucznia ocen cząstkowych na podstawie wykonania w wyznaczonym terminie ustalonych z 

nauczycielem zadań.  
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VIII. Kryteria oceniania i klasyfikowania śródrocznego oraz rocznego: 

 

 

1) OCENA CELUJĄCA:  

    Ocenę celującą śródroczną lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który 

 w zakresie: 

  a) postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 5 kryteriów): 

      • jest zawsze przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój 

sportowy,  

      • nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych,  

      • charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej,  

      • używa właściwych sformułowań w kontaktach interpersonalnych 

 z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły,  

      • bardzo chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub 

środowiskowej kultury fizycznej,  

      • reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na poziomie powiatu, rejonu, województwa lub w 

zawodach ogólnopolskich,  

      • systematycznie bierze udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, uprawia dyscypliny lub 

konkurencje sportowe w innych klubach lub sekcjach sportowych, podejmuje dowolne formy 

aktywności fizycznej w czasie wolnym; 

 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 5 kryteriów):  

      • w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 98% zajęć, 

      • w sposób ponad bardzo dobry wykonuje wszystkie ćwiczenia w czasie lekcji,  

      • wzorowo pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny,  

      • pokazuje i demonstruje większość umiejętności ruchowych,  

      • prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące bardzo poprawnie pod względem merytorycznym 

i metodycznym,  

      • potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego 

fragmentu zajęć,  

      • umie samodzielnie przygotować miejsce ćwiczeń, 

      • w sposób bezwzględny stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, 

      • poczuwa się do współodpowiedzialności za stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów 

sportowych szkoły; 
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c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 5 kryteriów): 

      • zalicza wszystkie testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania, 

      • samodzielnie zabiega o poprawę Iub uzupełnienie próby sprawnościowej,  

w której nie uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych, 

      • uzyskuje bardzo znaczny postęp w kolejnych próbach sprawnościowych np.  

w ciągu roku szkolnego, 

      • dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 

      • oblicza wskaźnik BMI, 

      • podejmuje indywidualny program treningowy w celu poprawy wyniku w danej próbie sprawności 

fizycznej; 

 

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 5 kryteriów):  

      • zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych bez jakichkolwiek błędów technicznych 

lub taktycznych, 

      • ćwiczenia wykonuje zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi  

w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych, 

      • wykonanie zadania ruchowego przez ucznia może być zawsze przykładem  

i wzorem do naśladowania dla innych ćwiczących, 

      • potrafi wykonać ćwiczenie o znacznym stopniu trudności 

      • wykonuje zadania ruchowe nie tylko efektownie, ale i efektywnie, np. trafia do bramki, rzuca 

celnie do kosza, 

     • stosuje opanowane umiejętności ruchowych podczas zawodów i rozgrywek sportowych, 

     • stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia w sposób znaczący wpływa na wyniki 

drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli;  

 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 3 kryteria): 

     • zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę bardzo dobrą lub celującą 

     • stosuje wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych, które były nauczane w trakcie zajęć 

wychowania fizycznego, 

     • posiada rozległą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

     • wykazuje się dużym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych  

w kraju i za granicą. 
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2) OCENA BARDZO DOBRA  

    Ocenę bardzo dobrą śródroczną lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie:  

 

a) postawy i kompetencji społecznych ( spełnia co najmniej 4 kryteria): 

     • jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój sportowy, ale 

sporadycznie nie bierze udziału w lekcjach z różnych powodów, 

     • nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych,  

     • charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej, 

     • używa odpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych  

z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły, 

     • chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej 

kultury fizycznej, 

     • reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na poziomie miejskim lub gminnym, 

     • niesystematycznie bierze udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych,  

     • niekiedy podejmuje indywidualne formy aktywności fizycznej w czasie wolnym;  

 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć ( spełnia co najmniej 4 kryteria): 

     • w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 90% zajęć, 

     • w sposób bardzo dobry wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji, 

     • bardzo dobrze pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, 

     • pokazuje i demonstruje niektóre umiejętności ruchowej  

     • prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące poprawnie pod względem merytorycznym i 

metodycznym,  

      • potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego 

fragmentu zajęć  

      • umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń 

      • stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowanie fizycznego, 

      • stara się dbać o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły; 

 

 c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 4 kryteria): 

     • zalicza prawie wszystkie testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania,  

     • poprawia lub uzupełnia próby sprawnościowe, w których nie uczestniczył  

z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych za namową nauczyciela,  

     • uzyskuje znaczny postęp w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego, 
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     • dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 

     • oblicza wskaźnik BMI,  

     • czasami podejmuje indywidualny program treningowy w celu poprawy wyniku w danej próbie 

sprawności fizycznej;  

 

d) aktywności fizycznej {spełnia co najmniej 4 kryteria):  

      • zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z niewielkimi błędami technicznymi lub 

taktycznymi,  

      • ćwiczenia wykonuje zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi  

w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych,  

      • potrafi wykonywać ćwiczenia o dużym stopniu trudności,  

      • wykonuje zadania ruchowe efektownie, ale nie zawsze efektywnie, np. sporadycznie trafia do 

bramki czy rzuca celnie do kosza, 

      • stosuje opanowane umiejętności ruchowe w czasie gry właściwej, w trakcie zajęć, 

      • stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia wpływa na wyniki drużyn szkolnych w 

zawodach i rozgrywkach różnych szczebli;  

 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 2 kryteria):  

      • zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę bardzo dobrą lub dobrą, 

      • stosuje prawie wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były 

nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego, 

      • posiada bardzo dobrą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego 

      • wykazuje się bardzo dobrym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w kraju i za 

granicą. 
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 3) OCENA DOBRA  

     Ocenę dobrą śródroczną lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

 

 a) postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 3 kryteria): 

      • jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój sportowy, ale 

zdarza mu się me brać udziału w lekcjach z różnych powodów,  

      • nie ćwiczy na lekcjach tylko z ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, 

      • charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej,  

      • nie zawsze używa odpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w 

klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły, 

      • sporadycznie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub 

środowiskowej kultury fizycznej, 

      • bierze udział w klasowych i szkolnych zawodach sportowych, 

      • nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne,  

      • raczej nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym;  

 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 3 kryteria):  

      • w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 75% zajęć 

      • w sposób dobry wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji,  

      • dobrze pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny,  

      • nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych 

      • prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące w miarę poprawnie pod względem 

merytorycznym i metodycznym,  

      • potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego 

fragmentu zajęć, ale często to przygotowanie wymaga dodatkowych uwag i zaleceń nauczyciela, 

      • umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń, 

      • nie zawsze stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego,  

      • dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły, ale aktywność ta 

wymaga dodatkowej interwencji wychowawczej prowadzącego zajęcia; 

  

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 3 kryteria): 

      • zalicza większość testów i prób sprawnościowych ujętych w programie nauczania, 

      • wykonuje określone próby sprawności fizycznej, 
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      • poprawia lub uzupełnia próby sprawnościowe,  w których nie uczestniczył  

z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych  za wyraźną namową nauczyciela, 

      • uzyskuje niewielki  postęp w kolejnych próbach sprawnościowych np. w ciągu roku szkolnego,  

      • dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 

      • oblicza wskaźnik BMI,  

      • raczej nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku w danej 

próbie sprawności fizycznej;  

 

d) aktywności fizycznej ( spełnia co najmniej 3 kryteria):  

      • zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z niewielkimi błędami technicznymi lub 

taktycznymi, 

      • wykonuje ćwiczenia nie zawsze zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w 

konkurencjach indywidualnych lub zespołowych, 

      • potrafi wykonywać ćwiczenia o przeciętnym stopniu trudności, 

      • wykonuje zadania ruchowe efektowanie, ale zawsze mało efektywnie np. nie trafia do bramki czy 

nie rzuca celnie  do kosza,  

      • nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności w czasie gry właściwej lub szkolnej,  

      • stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na wyniki drużyn w 

zawodach i rozgrywkach różnych szczebli;  

 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 1 kryterium): 

       • zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dobrą 

       • stosuje przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane w 

trakcie wychowania fizycznego  

       • posiada dobrą wiedzę temat rozwoju fizycznego i motorycznego,  

       • wykazuje się dobrym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych  

w kraju i za granicą.  
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4) OCENA DOSTATECZNA  

    Ocenę dostateczną śródroczną lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

 

a) postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 2 kryteria): 

       • jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój sportowy, 

ale często mu się zdarza nie brać udziału w lekcjach z rożnych powodów, 

       • nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, 

       • charakteryzuje się przeciętnym poziomem kultury osobistej,  

       • często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych  

z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły, 

       • nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej 

kultury fizycznej,  

       • nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych,  

       • nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

       • nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym;   

 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 2 kryteria):  

       • w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 60% zajęć,  

       • w sposób dostateczny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji, 

       • nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny,  

       • nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, 

       • nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących poprawnie pod względem 

merytorycznym i metodycznym, 

       • nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego 

fragmentu zajęć, 

       • umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń, 

 

      • często nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, 

      •  dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły, ale aktywność ta 

wymaga zawsze dodatkowej interwencji wychowawczej prowadzącego zajęcia; 

 

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 2 kryteria): 

      • zalicza tylko niektóre testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania,  

      • wykonuje określone próby sprawności fizycznej na ocenę dostateczną,  
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      • nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których nie uczestniczył z ważnych 

powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych, 

      • nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego,  

      • nie oblicza wskaźnika BMI,  

      • nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych,  

np. w ciągu roku szkolnego,  

      • nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku w danej 

próbie sprawności fizycznej;  

 

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 2 kryteria):  

      • zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z dużymi błędami technicznymi lub 

taktycznymi,  

      • wykonuje ćwiczenia prawie zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w 

konkurencjach indywidualnych lub zespołowych,  

      • potrafi wykonywać ćwiczenia o niskim stopniu trudności,  

      • wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do bramki, 

nie rzuca celnie do kosza, 

      • nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności w czasie gry właściwej lub szkolnej,  

      • stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na wynik drużyn szkolnych 

w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli;  

 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 1 kryterium):  

      • zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dostateczną, 

      • stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane 

w trakcie zajęć wychowania fizycznego, 

      • posiada dostateczną wiedzę nie temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

      • wykazuje się przeciętnym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w środowisku 

lokalnym i kraju.  

 

 5) OCENA DOPUSZCZAJĄCA  

     Ocenę dopuszczającą śródroczną  lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

 

a) postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 1 kryterium)  

      • bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji, zapomina stroju, 
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      •często nie ćwiczyć na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, 

      • charakteryzuje się niskim poziomem kultury osobistej,  

      • bardzo często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z 

rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły,  

      • nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lib środowiskowej 

kultury fizycznej,  

      • nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych, 

      • nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

      • nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym;  

 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 1 kryterium):  

      • w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 70-79% zajęć, 

      • w sposób nieudolny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji,  

      • nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny,  

      • nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, 

      • nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących poprawnie pod względem 

merytorycznym i metodycznym,  

      • nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego 

fragmentu zajęć,  

      • umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń, 

      • bardzo często nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, a 

zachowanie ucznia na lekcji może zagrażać zdrowiu i życiu współćwiczących,  

      • nie dba o sten techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły; 

 

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 1 kryterium): 

      • zalicza tylko pojedyncze testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania,  

      • nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których nie uczestniczył z ważnych 

powodów osobistych, rodzinnych, lub zdrowotnych,  

     • nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych,  

np. w ciągu roku szkolnego,  

     • nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego,  

     • nie oblicza wskaźnika BMI,  

     • nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku w danej 

próbie sprawności  fizycznej; 
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d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 1 kryterium): 

     • zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności z rażącymi błędami technicznymi lub taktycznymi, 

     • wykonuje ćwiczenia zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w 

konkurencjach indywidualnych lub zespołowych,  

     • wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do bramki 

czy nie rzuca celnie do kosza,  

     • nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry właściwej lub szkolnej, 

     • stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na wyniki drużyn szkolnych 

w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli;  

 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 1 kryterium):  

     • zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dopuszczającą, 

     • stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane 

w trakcie zajęć wychowania fizycznego,  

     • posiada niewielką wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

     • wykazuje się niskim zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych  

w środowisku lokalnym i kraju  

 

6) OCENA NIEDOSTATECZNA 

    Ocenę niedostateczną śródroczną lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie:  

a) postawy i kompetencji społecznych:  

       • prawie zawsze jest nieprzygotowany do lekcji, zapomina stroju, 

       • bardzo często nie ćwiczyć na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub 

osobistych 

       •  charakteryzuje się niskim poziomem kultury osobistej, 

       • zachowuje się wulgarnie w stosunku do nauczyciela oraz innych  pracowników szkoły, 

       • nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej 

kultury fizycznej,  

       • nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych,  

       • nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne,  

       • nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym, 

 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć:  
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       • w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy poniżej 70% obowiązkowych zajęć, 

       • w sposób bardzo nieudolny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji,  

       • nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, 

       • nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych,  

       • nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących poprawnie pod względem 

merytorycznym i metodycznym,  

       • nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego 

fragmentu zajęć,  

       • nigdy nie przygotowuje miejsca ćwiczeń, 

       • nigdy nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, a zachowanie 

ucznia na lekcji zawsze zagraża zdrowiu, a nawet życiu współćwiczących,  

       • nie dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły,  

a nawet często je niszczy i dewastuje;  

 

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego: 

      • nie zalicza większości testów i prób sprawnościowych ujętych w programie nauczania, 

      • nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których nie uczestniczył z ważnych 

powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych,  

      • nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych,  

np. w ciągu roku szkolnego, 

      • nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku w danej 

próbie sprawności fizycznej; 

 

d) aktywności fizycznej: 

      • zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z bardzo rażącymi błędami technicznymi 

lub taktycznymi,  

      • wykonuje ćwiczenia zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w 

konkurencjach indywidualnych lub zespołowych 

      • nie potrafi wykonywać ćwiczeń nawet o bardzo niskim stopniu trudności,  

      • wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do bramki, 

nie rzuca celnie do kosza, 

      • nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry właściwej  lub szkolnej,  

      • stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na wyniki drużyn szkolnych 

w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli; 
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 e) wiadomości:  

     • zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę niedostateczną,  

     • stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane 

w trakcie zajęć wychowania fizycznego,  

     • posiada niedostateczną wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego,  

     • wykazuje się niedostatecznym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w środowisku 

lokalnym i kraju.  

 

 

 

Wymagania edukacyjne na poziomie podstawowym i rozszerzonym są zredagowane w planie 

wynikowym przedmiotu.  

1. Aby ustalić ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu uczeń powinien mieć co najmniej 4 oceny 

cząstkowe.  

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego nauczyciel bierze pod uwagę 

przede wszystkim wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki zajęć, systematyczność udziału ucznia w zajęciach i aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

3. Biorąc pod uwagę potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne ucznia, 

jego wysiłek i zaangażowanie oraz zainteresowanie przedmiotem, nauczyciel może ustalić 

wyższą śródroczną, roczną ocenę klasyfikacyjną niż ocena wynikająca z kryteriów.  

4. Uczeń może nie być klasyfikowany z przedmiotu, jeżeli brak jest podstawa do ustalenia oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach wychowania fizycznego 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. W 

takim przypadku może zdawać egzamin klasyfikacyjny na własną prośbę lub na pisemny 

wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Egzamin klasyfikacyjny ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły, nie później 

jednak niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych. 

  

  

  

  


