
Wymagania edukacyjne   
z wychowania fizycznego  

 
1. Postawa wobec kultury fizycznej  – uczestnictwo w róŜnych 

formach kultury fizycznej (sport, rekreacja, turystyka, fitness) 
organizowanych przez szkołę i ośrodki samorządowe. Rozumienie 
potrzeby zdrowego stylu Ŝycia (zachowania prozdrowotne, 
hartowanie organizmu itp. ). Dyscyplina i aktywność na lekcjach, 
wzorowa frekwencja. Postępowanie wg zasady „ fair play” . 
Posiadanie umiejętności samooceny. 

2. Sprawno ść morfofunkcjonalna i motoryczna – poziom 
sprawności ucznia (kondycyjnej i morfofizjologicznej) 
z uwzględnieniem postępu na danym etapie kształcenia (rozwoju).  

3. Umiej ętności – poziom umiejętności ucznia z zakresu 
realizowanych form aktywności ruchowej (z uwzględnieniem 
postępu).  

4. Wiadomo ści – stan wiedzy dotyczący sprawności 
morfofunkcjonalnej, motorycznej, troski o zdrowie, umiejętności 
sędziowania i olimpizmu. Wiadomości z zakresu treści wychowania 
fizycznego, ścieŜki edukacyjnej, pro zdrowotnej oraz własnych 
wiadomości z uwzględnieniem właściwego doboru i praktycznego 
zastosowania odpowiednich narzędzi pomiaru. Znajomość 
przepisów  gry i zachowań. 

 
Sposób oceniania 

1. Zgodnie z WSO – wg skali 1-6 
2. Słownie 
 

Częstotliwo ść oceniania 
1. Minimalna ilość ocen w semestrze – zgodnie z WSO (semestralnie 

- co najmniej jedna ocena więcej niŜ ilość godzin w tygodniu) 
2. Postęp sprawności fizycznej : 2-3 razy w roku 
3. Umiejętności 2– 3 razy w semestrze 
4. Aktywność – na kaŜdej lekcji – słownie, za pomocą (+), (-) lub 

oceny (5, wyjątkowo 6) 
5. Wiadomości – na bieŜąco 

 
 Wymagania na poszczególne oceny 
 

1. Niedostateczny  - Uczeń ma lekcewaŜący stosunek do 
przedmiotu, nauczyciela i kolegów. Ma niską frekwencję na 
lekcjach wychowania fizycznego (godziny nieusprawiedliwione). Na 
zajęciach ćwiczy wybiórczo, często jest nieprzygotowany. Nie chce 
wykonywać Ŝadnych ćwiczeń, prób i testów mimo zachęty ze 
strony nauczyciela. Wykazuje znaczne braki w opanowaniu treści 



programowych. Uczeń charakteryzuje się niewiedzą z zakresu 
kultury fizycznej.  

2. Dopuszczaj ący – Uczeń nie wykazuje zainteresowania poprawą 
swojej sprawności fizycznej i umiejętności, nie stosuje zasad 
zdrowego stylu Ŝycia. W zajęciach uczestniczy niesystematycznie, 
opuszcza lekcje (duŜa ilość nieobecności nieusprawiedliwionych). 
Wykonuj niechętnie najprostsze ćwiczenia. Wykazuje duŜe braki 
w opanowaniu treści programowych, ograniczając się tylko do 
treści koniecznych .Posiada małe wiadomości z zakresu kultury 
fizycznej 

3. Dostateczny – Uczeń niesystematycznie podejmuje działania na 
rzecz poprawy swojej sprawności fizycznej i nabycia umiejętności. 
Zajęcia opuszcza sporadycznie (ma nieobecności 
nieusprawiedliwione). Zadania i ćwiczenia wykonuje niepewnie 
i z duŜymi błędami. Opanował treści programowe w zakresie 
podstawowym. Uczeń posiada liczne braki w wiadomościach, 
a tych, które posiada, nie umie wykorzystać w praktyce.  

4. Dobry – Uczeń podejmuje działania na rzecz poprawy swojej 
sprawności fizycznej i nabycia umiejętności, rozumie potrzebę 
zdrowego stylu Ŝycia. Jest obecny na zajęciach  (dopuszcza się 
nieobecności usprawiedliwione). Chętnie uczestniczy w lekcjach 
oraz zajęciach pozalekcyjnych. Opanował materiał programowy. 
Uczeń posiada wiadomości, potrafi je wykorzystać w praktyce 
inspirowany przez nauczyciela. 

5. Bardzo dobry – Uczeń systematycznie działa na rzecz poprawy 
swojej sprawności fizycznej i umiejętności, biorąc czynny udział 
w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Zna zasady zdrowego 
stylu Ŝycia i świadomie samodzielnie próbuje je wdraŜać w Ŝyciu 
rodzinnym. Jego zaangaŜowanie i stosunek do wychowania 
fizycznego nie budzi zastrzeŜeń. Swoją postawą zachęca innych 
do udziału w zajęciach. Uczeń posiada duŜe wiadomości z zakresu 
kultury fizycznej  i wykorzystuje je w praktycznym działaniu. 

6. Celuj ący – Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Jest 
wzorem do naśladowania na zajęciach w szkole i środowisku. 
Reprezentuje szkołę w rozgrywkach sportowych. Świadomie 
i systematycznie stosuje zasady zdrowego stylu Ŝycia oraz je 
promuje. Posiada duŜe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, 
ciągle je poszerza i wykorzystuje w praktyce 

 
 Inne 
 

1. Nauczyciel ma obowiązek  na początku kaŜdego roku szkolnego 
zapoznać uczniów z kryteriami oceny z przedmiotu 

2. Ocena semestralna i ocena końcoworoczna nie jest średnią ocen 
cząstkowych, gdyŜ poszczególne oceny nie mają tej samej wagi 


