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Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego 

 

Wymagania edukacyjne opracowano na podstawie: 

1. rozporządzenia MEN z dnia 30.04.20007 w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy, oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów 

w szkołach publicznych. 

2. ,,Podstawy programowej dla szkoły ponadgimnazjalnej” 

3. Programu nauczania wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej. 

4. Wewnątrz Szkolnego Systemu Oceniania. 

 

Cele wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego: 

1. Sprawdzenie stopnia przyswojenia wiadomości i umiejętności ruchowych ucznia. 

2. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie. 

3. Wdrożenie uczniów do efektywnej samooceny, rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności za osobiste postępy w edukacji szkolnej. 

4. Przedstawienie uczniom jasno określonego celu oceniania. 

5. Dążenie do rzetelności i trafności oceniania. 

6. Przedstawienie uczniom zrozumiałych i jasnych kryteriów oceniania. 

7. Ujednolicenie kryteriów oceniania stosowanych przez nauczycieli wychowania 

fizycznego. 

Przedmiot kontroli i oceny ucznia z wychowania fizycznego: 

Wystawiając oceny, nauczyciele wychowania fizycznego kierują się następującymi zasadami: 

1. Aktywności 

2. Indywidualizacji 

3. Obiektywizmu 

4. Jawności 

5. Motywującego i wychowawczego wpływu na postawę wobec kultury fizycznej 

 

Postawa ucznia i jego stosunek do przedmiotu: 

1. przejawy zaangażowania, wykonywanie ćwiczeń i zadań ruchowych z maksymalnym 

wykorzystaniem swoich możliwości, 
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2. inwencja twórcza, aktywny i systematyczny  udział w zajęciach, pomoc w ich 

organizacji na rzecz kultury fizycznej 

3. dbałość o zdrowie i prawidłowa postawę ciała 

4. systematyczne usprawnianie, właściwa postawa społeczna i kultura osobista, 

5. zdyscyplinowanie, dbanie o higienę ciała i czystość, systematyczny udział w lekcjach. 

Zaangażowanie społeczne w krzewieniu kultury fizycznej: 

1. wykonanie referatu na wybrany temat związany ze sportem, rekreacja, edukacja 

prozdrowotna, 

2.  pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolnej imprezy sportowej, 

3.  samodzielne prowadzenie i sędziowanie zawodów sportowych o charakterze 

rekreacyjnym. 

4.  Udział w zawodach sportowych i zajęciach pozalekcyjnych: 

• aktywna postawa na zajęciach pozalekcyjnych, 

• udział w zawodach: na szczeblu Powiatowym, Regionalnym,  

• udział w masowych imprezach rekreacyjno-sportowych. 

 

Wiadomości i umiejętności z zakresu podstawowego i ponadpodstawowego 

 

GIMNASTYKA PODSTAWOWA Trening 

zdrowotny 

UMIEJĘTNOŚCI WIADOMOŚCI 

1.Uczeń umie  przyjąć prawidłową postawę ciała. P 

2.Uczeń potrafi przyjąć prawidłową pozycję 

wyjściową do ćwiczeń ogólnorozwojowych. P 

3.Uczeń umie wykonać wszystkie zwisy. P 

4.Uczeń zna rodzaje figur równoważnych 

 i potrafi je wykonać. P 

5.Uczeń potrafi wykonać elementy ćwiczeń 

równoważnych na odwróconej ławeczce  

gimnastycznej. P 

6.Uczeń potrafi wykonać przewrót w przód  

z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego. P 

1.Uczeń zna regulamin sali 

gimnastycznej. 

2.Uczeń zna podstawowe przepisy BHP 

obowiązujące na lekcjach WF. 

3.Uczeń zna wymagania edukacyjne dla 

wychowania fizycznego.  

4.Uczeń wie co to jest prawidłowa 

postawa ciała. 

5.Uczeń zna rodzaje pozycji 

wyjściowych do ćwiczeń. 

6.Uczeń potrafi nazwać poszczególne 



 

 

7.Uczeń potrafi wykonać przewrót w tył 

 z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego. 

P 

8.Uczeń umie prawidłowo wykonać naskok  

i odbicie z odskoczni. PP 

9.Uczeń umie wykonać skok rozkroczny  

przez kozła. P 

10.Uczeń umie wykonać skok kuczny przez  

skrzynię (4-6 części) PP 

11.Uczeń umie wykonać skok zawrotny przez 

skrzynię (4-6 części) PP 

12.Uczeń umie wykonać stanie na rękach 

 przy drabinkach z asekuracją nauczyciela. P 

13. Uczeń umie wykonać samodzielnie stanie na 

rękach. PP  

13.Uczeń umie zademonstrować i wykonać 

 ćwiczenia kształtujące całego ciała. P 

części ciała. 

7.Uczeń potrafi rozróżnić poszczególne 

 części ciała. 

8.Uczeń potrafi nazwać ćwiczenia  

kształtujące ciało. 

 

 

LEKKA ATLETYKA  Trening zdrowotny 

UMIEJĘTNOŚCI WIADOMOŚCI 

1.Uczeń potrafi wykonać skipy ABC. 

P 

2.Uczeń wykona marszobieg w 

wolnym tempie. P 

3.Uczeń potrafi wykonać rzut piłką 

lekarską w tył 

(3kg,5kg). P 

4.Uczeń potrafi wykonać skok w dal z 

miejsca. P 

5.Uczeń potrafi wykonać skok 

dosiężny. P 

 

1.Uczeń zna podstawowe przepisy BHP 

obowiązujące na lekcjach WF. 

2.Uczeń zna wymagania edukacyjne dla 

wychowania fizycznego. 

3.Uczeń wie co to jest prawidłowa postawa ciała. 

4.Uczeń wie jak rozłożyć siły na średnim i długim 

dystansie. 

5.Uczeń umie jak zmierzyć tętno. 

Uczeń wie jak zachować bezpieczeństwo podczas 

zajęć z lekkiej atletyki. 

6.Uczeń potrafi dokonać podziału skoków. 

7.Uczeń potrafi dokonać podziału rzutów. 
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8.Uczeń zna podstawowe przepisy obowiązujące w 

lekkiej atletyce. 

 

 

PIŁKA SIATKOWA     Sporty całego życia 

UMIEJĘTNOŚCI WIADOMOŚCI 

1.Uczeń umie przyjąć prawidłową postawę 

siatkarską. P 

2.Uczeń umie przyjąć prawidłową postawę  

siatkarską po: zatrzymaniu, z truchtu i z biegu. P 

3.Uczeń umie wykonać w miejscu odbicia 

sposobem górnym i dolnym. P 

4.Uczeń potrafi wykonać odbicia piłki sposobem 

górnym i dolnym w parach przez siatkę. P 

5.Uczeń umie wykonać zagrywkę sposobem 

dolnym. P 

6.Uczeń umie wykonać zagrywkę sposobem 

tenisowym. PP 

7.Uczeń potrafi przyjąć piłkę w prawidłowej 

 postawie siatkarskiej z podania górnego i 

dolnego. P 

1.Uczeń zna regulamin sali sportowej. 

2.Uczeń zna podstawowe przepisy BHP 

obowiązujące na lekcjach WF. 

3.Uczeń zna wymagania edukacyjne dla 

wychowania fizycznego. 

4.Uczeń wie, jak zachować 

bezpieczeństwo podczas zajęć z piłki 

siatkowej. 

5.Uczeń zna rodzaje postaw siatkarskich. 

6.Uczeń wie, jakie są rodzaje odbić 

siatkarskich. 

7.Uczeń zna rodzaje zagrywek 

siatkarskich. 

8.Uczeń zna podstawowe przepisy 

dotyczące piłki siatkowej. 

 

 

 

 

 

 

 PIŁKA KOSZYKOWA         Sporty całego  Życia 

UMIEJĘTNOŚCI  WIADOMOŚCI 

1. Uczeń umie przyjąć prawidłową postawę 

koszykarską. P 

2. Uczeń umie przyjąć prawidłową postawę 

koszykarską po: zatrzymaniu, z truchtu i z 

1. Uczeń zna regulamin sali sportowej. 

2. Uczeń zna podstawowe przepisy BHP 

obowiązujące na lekcjach WF. 

3. Uczeń zna wymagania edukacyjne dla 



 

 

biegu. P 

3. Uczeń potrafi wykonać podanie i chwyty 

oburącz sprzed klatki piersiowej, po koźle, 

półgórne w miejscu, w marszu i w biegu. P 

4. Uczeń potrafi wykonać prawidłowy chwyt 

piłki. P 

5. Uczeń umie kozłować piłkę w miejscu i w 

marszu prawą i lewą ręką. P 

6. Uczeń umie kozłować piłkę w ruchu prawą 

ręką i lewą ręką. P 

7. Uczeń umie wykonać rzut do kosza znad 

głowy. P 

8. Uczeń umie wykonać rzut z biegu z prawej    

strony. P 

9. Uczeń umie wykonać rzut z biegu z lewej 

strony. PP 

10. Uczeń potrafi wykonać zatrzymanie na 

jedno i dwa tempa. P 

11. Uczeń umie wykonać rzuty osobiste. P 

 

wychowania fizycznego. 

4. Uczeń wie, jak zachować bezpieczeństwo 

podczas zajęć z piłki koszykowej. 

5. Uczeń zna rodzaje postaw koszykarskich. 

6. Uczeń wie, jakie są rodzaje podań 

koszykarskich. 

7. Uczeń zna prawidłową technikę 

kozłowania piłki.. 

8. Uczeń zna podstawowe przepisy dotyczące 

piłki koszykowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIŁAK NOŻNA      Sporty całego życia  

UMIEJĘTNOŚCI  WIADOMOŚCI 

1. Uczeń potrafi prowadzić piłkę prawą nogą i 

lewą nogą ze zmianą kierunku. P 

2. Uczeń potrafi wykonać te elementy w 

1. Uczeń zna regulamin sali sportowej. 

2. Uczeń zna podstawowe przepisy BHP 

obowiązujące na lekcjach WF. 
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ćwiczeniach ze współćwiczącym. P 

3. Uczeń potrafi wykonać prawidłowe 

uderzenie piłki wewnętrzną  częścią stopy, 

prostym podbiciem, wewnętrznym 

podbiciem, zewnętrznym podbiciem w 

ćwiczeniach indywidualnych. P 

4. Uczeń potrafi wykonać strzał na bramkę po 

prowadzeniu piłki. P 

5. Uczeń potrafi uderzyć piłkę z konieczności 

(uderzenie sytuacyjne np.: piętą, zewnętrzną 

częścią stopy, szpicem, kolanem, udem). P 

3. Uczeń zna wymagania edukacyjne dla 

wychowania fizycznego. 

4. Uczeń wie, jak zachować bezpieczeństwo 

podczas zajęć z piłki nożnej. 

5. Uczeń wie kiedy jest zdobyta bramka w 

piłce nożnej. 

6. Uczeń wie z ilu zawodników składa się 

drużyna w piłce nożnej. 

7. Uczeń wie jaka jest odległość rzutu 

karnego od bramki w piłce nożnej. 

8. Uczeń zna podstawowe przepisy dotyczące 

piłki nożnej. 

 

 

TENIS STOŁOWY  Sporty całego życia  

UMIEJĘTNOŚCI  WIADOMOŚCI 

1. Uczeń potrafi wykonać odbicie piłki po 

przekątnej z forhendu. P 

2. Uczeń potrafi wykonać odbicie piłki po 

przekątnej z bekhendu. P 

3. Uczeń potrafi wykonać serwis po 

przekątnej bez rotacji. P 

 

1. Uczeń zna regulamin sali sportowej. 

2. Uczeń zna podstawowe przepisy BHP 

obowiązujące na lekcjach WF. 

3. Uczeń zna wymagania edukacyjne dla 

wychowania fizycznego. 

4. Uczeń wie, jak zachować bezpieczeństwo 

podczas zajęć z tenisa stołowego. 

5. Uczeń wie jak wygląda prawidłowy uchwyt 

rakietki tenisowej i zna prawidłową postawę 

przy stole. 

5. Uczeń zna podstawowe przepisy dotyczące 

tenisa stołowego. 

UNIHOKEJ  Sporty całego życia  

UMIEJĘTNOŚCI  WIADOMOŚCI 

1. Uczeń zna podstawowe przepisy w 

unihokeju. P 

2. Uczeń zna podstawowe zasady 

1. Uczeń zna regulamin sali sportowej. 

2. Uczeń zna podstawowe przepisy BHP 

obowiązujące na lekcjach WF. 



 

 

sędziowania. P 

3. Uczeń potrafi prowadzić piłeczkę 

przodem, bokiem. P 

4. Uczeń umie wykonać celne podania 

do współćwiczącego. P 

5. Uczeń umie wykonać szybki atak i 

obronę. P 

6. Uczeń potrafi współpracować w 

zespole podczas gry. P 

4. Uczeń wie, jak zachować bezpieczeństwo 

podczas gry w unihokeja. 

5. Uczeń zna podstawowe przepisy dotyczące 

unihokeja. 

 

 

Rekreacja ruchowa Trening zdrowotny  

UMIEJĘTNOŚCI  WIADOMOŚCI 

1. Uczeń potrafi wykonać podstawowy krok 

w aerobiku. P 

2. Uczeń potrafi łączyć podstawowe kroki 

taneczne. PP  

3. Uczeń umie dostosować ruch do zmiany 

rytmu. P 

4. Uczeń umie szybko zmienić pozycję i 

formę ruchu. P 

5. Uczeń umie rozliczyć ósemki. PP 

6. Uczeń potrafi samodzielnie lub w parach 

wykonać prostą choreografię. P 

7. Uczeń stosuje własną inwencję twórczą do 

wybranej muzyki. PP 

8. Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela 

przeprowadzić rozgrzewkę w formie prostego 

układu choreograficznego. P 

9. Uczeń potrafi obsługiwać maszyny 

treningowe na siłowni i stosować zasady 

asekuracji. P 

10.  Uczeń potrafi wykonywać ćwiczenia 

wzmacniające mięśnie RR i obręczy 

1. Uczeń zna regulamin sali sportowej. 

2. Uczeń zna podstawowe przepisy BHP 

obowiązujące na lekcjach WF. 

3. Uczeń zna wymagania edukacyjne dla 

wychowania fizycznego. 

4. Uczeń wie, jak zachować bezpieczeństwo 

podczas zajęć.  

 



 

9 
 

barkowej. P 

11. Uczeń potrafi wykonywać ćwiczenia 

wzmacniające mięśnie NN i pośladków. P 

12.  Uczeń potrafi wykonywać ćwiczenia 

wzmacniające mięśnie brzuch i posturalne. P 

13. Uczeń potrafi wykonywać prawidłowy 

krok chodu z kijami Nordic walking. P 

14.Uczeń potrafi wykonywać ćwiczenia 

rozciągające z kijami Nordic. 

 

 

 

OCENIANIE 

 
Kontrola osiągnięć rozumiana jako zespół czynności zmierzających do ustalenia wyników 
osiąganych przez uczniów, ich umiejętności i stopnia sprawności ruchowej oraz 
aktywność i systematyczność na zajęciach lekcyjnych jak również w innych działaniach 
na rzecz kultury fizycznej. 
 

Oceny cząstkowe z wychowania fizycznego 
Zadania kontrolno – oceniające: 
- ocenie podlega poziom i postęp sprawności fizycznej: 
a. technika ( estetyka, płynność, poprawność ) wykonanego ćwiczenia podlegającego 
sprawdzianowi 
b. skuteczność wykonywanego ćwiczenia ( celność, ilość, odległość ) 
- uczniowie zobowiązani są do wykonania wszystkich zaplanowanych przez nauczyciela 
sprawdzianów z wyżej wymienionych dyscyplin.  
- każdy uczeń zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich zadań sprawdzających 
wyznaczonych przez nauczyciela prowadzącego:  
- w przypadku przystąpienia ucznia do sprawdzianu, nie może on otrzymać oceny 
niedostatecznej 
 
Aktywność na zajęciach. 
Każdą nieobecność na zajęciach uczeń ma obowiązek usprawiedliwić w porozumieniu z 
wychowawcą klasy, u nauczyciela wychowania fizycznego na najbliższej lekcji. W przypadku 
choroby lub kontuzji wymagane jest zwolnienie lekarskie. 
Uczeń niećwiczący: 
- pomaga w sędziowaniu 
- organizuje lub pomaga w organizacji zajęć ruchowych 
- wywiązuje się z roli kibica 



 

 

- angażuje się i pomaga w przygotowaniu imprezy sportowej na terenie szkoły lub poza nią 
- uczeń pomaga w redagowaniu gabloty. 
Uczeń i rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do 
wykonywania ćwiczeń  ( przebyte choroby, urazy). 
 
Przygotowanie do zajęć z wychowania fizycznego. 
Strój gimnastyczny wymagany na zajęciach wychowania fizycznego: 
- koszulka sportowa, 
- spodnie sportowe długie lub krótkie,  
- obuwie do wyboru: typu „ adidas” , trampki, tenisówki.  
Wymagany jest czysty i schludny strój sportowy. Każdorazowo należy zmienić strój po 
zajęciach. 
Dopuszczalna jest nie większa liczba nie przygotowań jak 2 razy w semestrze. 
 

 

Zaangażowanie , postawa społeczna, wiadomości. 
Uczeń: 
- aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych 
w różnych warunkach 
- wykazuje duży wysiłek do podnoszenia sprawności, zdobywania umiejętności i wiadomości 
w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości fizycznych, kondycyjnych i 
koordynacyjnych 
- pomaga w sędziowaniu 
- organizuje lub pomaga w organizacji zajęć ruchowych 
- prowadzi ćwiczenia kształtujące 
- samodzielnie przeprowadza rozgrzewkę  
- wywiązuje się z roli kibica 
- angażuje się, pomaga w przygotowaniu imprezy sportowej na terenie szkoły na rzecz     
   kultury fizycznej 
- ma pozytywny stosunek do przedmiotu i właściwą postawę wobec ćwiczeń ruchowych 
- jest życzliwy w stosunku do innych, a swoją postawą zachęca innych do ćwiczeń ruchowych 
- stosuje zasady „fair play’ 
- jest zdyscyplinowany 
- podporządkowuje się ustalonym zasadom i regułom 
- przestrzega zasad bezpieczeństwa, regulaminów i obowiązków uczniowskich 
- nie spóźnia się na zajęcia 
- pomaga w redagowaniu gazetki sportowej 
 
Działalność sportowa i pozalekcyjna 
Na podniesienie oceny z wychowania fizycznego wpływ ma aktywność pozalekcyjna i 
pozaszkolna w zakresie wychowania fizycznego i sportu gdy: 
- uczeń reprezentuje szkołę w różnego rodzaju zawodach i imprezach sportowych 
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- uczeń bierze aktywny i systematyczny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych na 
terenie szkoły lub poza nią. 

RODZAJE OCENIANIA AKTYWNOŚCI (WAGA OCENY): 

1. testy sprawności (1), 

2. wiadomości teoretyczne (1), 

3. aktywność na lekcji (3), 

4. praktyczne wykorzystanie wiedzy – rozgrzewka, sędziowanie zawodów (2), 

5. aktywność pozalekcyjna: zajęcia SKS, zawody sportowe (2), 

6. ocena stanu przygotowania ucznia do lekcji (3). 

 
 Obowiązują oceny cyfrowe 0,1,2 +2, -3,3,+3,-4,4,+4,-5,5,+5,6 jako oceny cząstkowe, w 
zależności od sprawdzanej czynności i stopnia złożoności zadania. 
 Ocenę 0 otrzymuje uczeń, który jest nieobecny podczas testu sprawnościowego. Może on 
zaliczyć dany test sprawnościowy w ciągu dwóch tygodni od daty testu lub w terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela. 
Zasady oceniania  
• obowiązuje sześciostopniowa skala oceniania zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania, 
• nauczyciel zapoznaje we wrześniu uczniów z wymaganiami programowymi i kryteriami 

oceniania, 
• oceniając ucznia z wychowania fizycznego bierzemy pod uwagę jego postęp w 

zdobywaniu sprawności, umiejętności i wiadomości oraz wysiłek wkładany przez niego w 
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 

• sprawność motoryczną ucznia ocenia się wg testów sprawności fizycznej 
• umiejętności ruchowe ucznia oceniane będą na podstawie zadań kontrolno-oceniających 

pozwalających na ustalenie poziomu opanowania tych umiejętności. 
• Nauczyciel monitoruje systematyczny udział ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w 

działaniach na rzecz kultury fizycznej. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

W przypadku oceny śródrocznej, rocznej i końcowej stosuje się oceny z założonymi 

kryteriami. 

 

Ocena celująca 
 Uczeń: 
- spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, 
- aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach 
działalności związanej z wychowaniem fizycznym, 
- reprezentuje szkołę na różnego rodzaju zawodach i imprezach sportowych, 
- bierze aktywny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły lub poza 
nią (jest to działalność systematyczna, 
- aktywność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 90% - 100% obecności, 
- jest zawsze przygotowany do zajęć z wychowania fizycznego 
Ocena bardzo dobra 
 Uczeń: 
- jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć nie budzą najmniejszych 
zastrzeżeń ( uzyskując oceny cząstkowe bardzo dobre ), 
- systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w 
osobistym usprawnianiu, 
- przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – oceniających, 
- posiada duże wiadomości z zakresu wychowania fizycznego i umiejętnie wykorzystuje je w 
praktycznym działaniu, 
- aktywność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 80% - 90% obecności, 
- bierze aktywny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych ( nie 
jest to jednak działalność systematyczna ), 
- całkowicie opanował materiał programowy, 
- jest sprawny fizycznie, ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim 
tempie i dokładnie. 
Ocena dobra 
 Uczeń: 
- wykazał się średnim poziomem z poszczególnych zadań dotyczących uczestnictwa i 
zaangażowania w lekcji wychowania fizycznego ( oceny dobre ), 
- swoją postawą społeczną, stosunkiem do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń, 
- wykazał się średnim poziomem opanowania wiadomości, 
- przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – sprawdzających, 
- aktywność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 70% - 80% obecności. 
- podczas sprawdzianów wykazał się średnim opanowaniem elementów technicznych, które 
tylko w większej części potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu, 
- z drobnymi niedociągnięciami potrafi zdiagnozować własny rozwój fizyczny, wydolność 
fizyczną i sprawność fizyczną za pomocą testu obowiązującego na lekcji wychowania 
fizycznego i z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki. 
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Ocena dostateczna 
 Uczeń: 
- wykazał się przeciętnym poziomem z zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w 
lekcji wychowania fizycznego      ( oceny dostateczne ), 
- wykazał się przeciętnym poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania 
fizycznego, 
- aktywność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 60% - 70% obecności, 
- przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – oceniających, 
- opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie. 
Ocena dopuszczająca 
 Uczeń: 
- jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć budzą duże zastrzeżenia, 
- przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – sprawdzających, 
- aktywność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 51% - 60% obecności, 
- podczas sprawdzianów wykazał się niskim poziomem opanowani umiejętności 
technicznych, których nie potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu. 
- wykazał się niskim poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania fizycznego. 
Ocena niedostateczna 
 Uczeń: 
- jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć budzą duże zastrzeżenia 
(uzyskując oceny cząstkowe niedostateczne ), 
- jest nieprzygotowany do zajęć więcej niż dwa razy w semestrze, 
- nie przystąpił do zadań kontrolno – sprawdzających, 
- nie przywiązuje wagi do własnej sprawności fizycznej, 
- wykazał się bardzo słabym poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania 
fizycznego. 
 
 

Ustalenie oceny śródrocznej, rocznej i końcowej będzie miało charakter całościowy, 
co pozwoli na indywidualizację oceny uwzględniając różnicowanie poziomu intelektualnego i 
możliwości psychomotorycznych poszczególnych uczniów. 
Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy wziąć pod uwagę wysiłek wkładany 
przez ucznia w wywiązaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć jak 
również zaangażowanie i systematyczny udział w zajęciach oraz aktywność w działaniach 
podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Uzyskanie wyżej niż przewidziana roczna ocena klasyfikacyjna 
 
Uczeń może podwyższyć sobie ocenę roczną z przedmiotu najwyżej o jeden stopień od 
przewidywanej, jeśli 

 poprawi  test sprawności wskazany przez nauczyciela, na ocenę wyższą ( oczekiwaną) 
 wykorzystał  nie więcej niż dwa braki stroju. 

 
Osiągnięcia ucznia kończącego IV etap edukacyjny  
Uczeń: 
- dba o zdrowie, prawidłową postawę i estetyczną sylwetkę, zna zasady higieny osobistej i 
hartowania organizmu, racjonalnego żywienia i aktywnego wypoczynku, 
- opanował wiedzę i umiejętności umożliwiające uczestnictwo w wybranych sportowo –
rekreacyjnych formach aktywności ruchowej dostosowanych do własnych możliwości, 
potrzeb i zainteresowań, 
- wykazuje się samodzielnością w organizowaniu wybranych indywidualnych i zespołowych 
form rekreacyjno – sportowych i turystycznych, 
- zna sposoby asekuracji przy wykonywaniu trudniejszych ćwiczeń, 
- opanował umiejętności samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego, wydolności 
fizycznej za pomocą dowolnie wybranego testu, 
- potrafi przyjąć odpowiedzialność za siebie i innych, 
- zna historię, symbole i idee igrzysk olimpijskich, 
- wie jak przygotować organizm do wysiłku fizycznego, 
- przestrzega zasad uczciwej, sportowej rywalizacji także w życiu codziennym, 
- zna zasady współdziałania zespołowego, 
- wie jak zachować się kibicując na zawodach sportowych, 
- wie jaką wartość dla zdrowia ma czynny wypoczynek. 


