
WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
W KLASACH IV – VIII 

Strój: koszulka, spodenki sportowe, stój powinien być wygodny, nie krępujący ruchów ćwiczących.  
Obuwie sportowe: niebrudząca i nieślizgająca się podeszwa, buty powinny być wygodne trzymające się 
stopy podczas wykonywania ćwiczeń. 
Zgłaszanie nieprzygotowania do lekcji przez ucznia:  

* Dopuszcza się trzy nieprzygotowania w semestrze, każde kolejne powoduje wystawienie oceny 
niedostatecznej.  

* Każdy uczeń ma prawo trzy razy w semestrze zgłosić brak stroju. Po wykorzystaniu tej możliwości 
kolejny brak stroju, będzie odnotowany jako ocena niedostateczna. Uczeń, który nie wykorzysta 
braku stroju dostaje ocenę bardzo dobrą z aktywności. 

 

1. Celem głównym wychowania fizycznego jest zaszczepienie nawyków systematycznego uczestnictwa 
przez całe życie w różnorodnych formach zajęć ruchowych, poprzez zwiększenie aktywności fizycznej i 
ruchowej.  

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez 
ucznia  w wywiązaniu  się  z obowiązków wynikających  ze  specyfiki  tych  zajęć tj.:  aktywne 
i systematyczne uczestniczenie w zajęciach. 

3.  Dyrektor  szkoły  zwalnia  ucznia  z  wykonywania  określonych  ćwiczeń  fizycznych  na  zajęciach  
z wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 
ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.  

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku 
możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

5. Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela w wyjątkowych okolicznościach w przypadku chwilowej 
niedyspozycji. 

Sposoby oceniania osiągnięć uczniów.  
1. Postawa ucznia i systematyczność udziału w zajęciach wf 
- aktywność i zaangażowanie  
- przygotowanie do zajęć [odpowiedni 
strój] - systematyczność udziału w zajęciach 
- postawa wobec przedmiotu 
- wywiązywanie się z postawionych zadań  
- udział w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych, udział w zawodach 
sportowych - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  
- stosunek do nauczyciela i do innych uczniów 
- przestrzeganie ustalonych reguł i przepisów 
- kultura słowna  
2. Poziom umiejętności ruchowych  
- postęp w opanowaniu umiejętności sportowych i rekreacyjnych wymienionych w wymaganiach 
edukacyjnych z wychowania fizycznego na danym etapie kształcenia 
3. Wiadomości z zakresu edukacji fizycznej 
- znajomość zasad zdrowego trybu życia 
- podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i zespołowych  
- podstawowe przepisy ruchu drogowego 
- podstawowe przepisy konkurencji LA 
- poprawne nazewnictwo podstawowych ćwiczeń gimnastycznych 
- przestrzeganie zasad fair play na boisku 
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Wymagania i umiejętności ucznia na określoną ocenę 
Ocena celująca (cel) 
- uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą 
- potrafi wykazać się podczas lekcji obowiązkowością ,zdyscyplinowaniem i odpowiedzialnością 
- systematycznie jest przygotowany do zajęć [ strój sportowy] 
- jego kultura osobista jest godna naśladowania 
- wyróżnia się inicjatywą i aktywnością podczas lekcji 
- doskonale potrafi współpracować w zespole 
- baz zarzutu stosuje się podczas lekcji do zasad obowiązujący podczas zajęć 
- przestrzega zasad fair play 
- chętnie pomaga w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów szkolnych 
- propaguje sportowy tryb życia 
- chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych 
- bierze udział w różnych formach współzawodnictwa sportowego poza szkołą 
 

Ocena bardzo dobra (bdb) 
 
- uczeń całkowicie opanował materiał programowy 
-na lekcji jest aktywny i zaangażowany  
- aktywnie i systematycznie pracuje nad poprawą sprawności motorycznej -
systematycznie rozwija swoje umiejętności i zainteresowania  
- jest koleżeński i kulturalny wobec innych 
- stosuje się podczas lekcji do zasad obowiązujących podczas zajęć 
- współpracuje w zespole 
- starannie i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania 
- stara się propagować sportowy tryb życia 
 

Ocena dobra (db) 
- uczeń w większej części opanował materiał programowy 
- utrzymuje sprawność motoryczną na stałym poziomie 
- podejmuje próby sprostania nowym zadaniom (jest otwarty na wyzwania) 
- podejmuje próby oceny swojej sprawności 
- ćwiczenia wykonuje prawidłowo, nie dość dokładnie, z małymi błędami 
- potrzebuje motywacji podczas wykonywania zadań ruchowych 
- nie zawsze potrafi współpracować w zespole 
- często stosuje się podczas lekcji do zasad obowiązujących podczas zajęć 
 

Ocena dostateczna (dst) 
 
- uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie 
-nie wykazuje szczególnej aktywności na zajęciach 
- bywa bardzo często nieprzygotowany do lekcji 
- ma braki w wymaganych umiejętnościach 
- dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną 
- ćwiczenia wykonuje niepewnie, z większymi błędami technicznymi  
- nie potrafi współpracować w zespole 
- przejawia braki w zakresie wychowania społecznego, w swojej postawie i stosunku do kultury fizycznej 
 

Ocena dopuszczająca (dop) 
- uczeń nie opanował materiału programowego 
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- nie jest przygotowany do lekcji [ brak stroju ] ponad 50% 
- ma bardzo niską sprawność motoryczną 
- powierzone mu zadania wykonuje niestarannie i niedbale 
- wykazuje podstawowe braki w zakresie wymaganych umiejętności 
- przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego 
- ma niechętny stosunek do ćwiczeń 
 

Ocena niedostateczna (ndst) 
-uczeń nie zaliczył 70% sprawdzianów wynikających z realizacji programu 
- ma lekceważący stosunek do kultury fizycznej [ notoryczny brak stroju ] 
- nie przejawia chęci do pracy nad swoją bardzo niską sprawnością fizyczną 
- najprostsze ćwiczenia wykonuje z błędami 
- ma bardzo niski poziom kultury osobistej 
- nie potrafi przestrzegać norm społecznych 
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