
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO      KLASY 4 – 8 
 

Podstawą oceny z wychowania fizycznego jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki zajęć. 
Do oceniania każdego ucznia podchodzi się indywidualnie, mając na uwadze jego możliwości oraz: 

 sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków, 
 zaangażowanie się w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć, 

 stosunek do partnera, przeciwnika i nauczyciela, 

 odpowiednią aktywność fizyczną i frekwencję na zajęciach, 

 postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi 

predyspozycjami i możliwościami, 

 dokładność i technika wykonywania ćwiczenia objętego sprawdzianem z gimnastyki, lekkoatletyki i zespołowych gier 

sportowych. 

Każdy uczeń; 
 ma prawo raz w okresie zgłosić brak stroju, każdy następny będzie odnotowany w e-dzienniku, 

 za strój sportowy uznaje się czarne lub granatowe spodenki, dres lub leginsy, biały podkoszulek, buty sportowe. 

OCENA CELUJĄCA: 

Wysoka aktywność na lekcjach wychowania fizycznego. Uczeń opanował program i spełnia wymagania  na ocenę bardzo 

dobrą. Wykazuje się umiejętnościami przewyższającymi zakres umiejętności programowych. Osiąga znaczące wyniki 

sportowe i charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą. Reprezentuje szkołę na zawodach gminnych, powiatowych  

i wojewódzkich. Bierze udział w zajęciach dodatkowych, treningach klubowych i innych aktywnościach fizycznych, ma 

znaczący wkład w rozwój kultury fizycznej w szkole. 

OCENA BARDZO DOBRA: 

Wysoka aktywność na lekcjach wychowania fizycznego, systematyczne uczestnictwo w zajęciach. Uczeń opanował 

program w zakresie bardzo dobrym. Umiejętności praktycznej jak i teoretyczne wykonuje w stopniu bardzo dobrym  

i czyni w swojej pracy stałe postępy. Bierze aktywny udział w sporcie szkolnym. Uczeń charakteryzuje się wysoką kulturą 

osobistą. 

OCENA DOBRA: 

Dobra aktywność na lekcjach WF, zdarza się iż uczeń jest nieprzygotowany do zajęć, brak stroju. Sprawność  

i umiejętności osiągną w stopniu minimum dostatecznym i dobrym, ale przez pracę na lekcjach stale osiąga postępy. 

Uczeń zachowuje się grzecznie i kulturalnie w szkole. 

OCENA DOSTATECZNA: 

Mała aktywność ucznia na lekcjach WF, osiąga wyniki dostateczne, posiada mały zakres umiejętności praktycznych  

i teoretycznych. Jego postępy w sprawdzianach sprawnościowych są nikłe. Nie bierze systematycznego udziału  

w zajęciach. Uczeń zachowuje się grzecznie i kulturalnie w szkole. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 

Bardzo słaba aktywność na lekcjach WF. Małe zaangażowanie, wyniki w sprawdzianach niedostateczne i dopuszczające. 

Słabe umiejętności praktyczne i znikoma wiedza teoretyczna. Nie bierze systematycznego udziału w lekcjach. Często nie 

ma stroju sportowego. Uczeń zachowuje się grzecznie i kulturalnie w szkole. 

OCENA NIEDOSTATECZNA: 

Znikoma aktywność fizyczna na lekcjach WF. Uczeń bez uzasadnionych przyczyn nie bierze udziału w lekcjach (ucieka 

z lekcji, jest niećwiczący). Wiadomości teoretyczne znikome, oceny niedostateczne ze sprawdzianów praktycznych. 

Uczeń nie czyni żadnych postępów, jest niegrzeczny i zachowuje się niekulturalnie w szkole. 

Warunki i tryb postępowania w przypadku ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana, rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, są zgodne ze Statutem Szkoły i przepisami prawa oświatowego. 
 


