
                         

 

 Wymagania edukacyjne z  zajęć wychowania fizycznego kl. 4 - 8 

 

Przy ustalaniu oceny osiągnięć edukacyjnych w zakresie wychowania 

fizycznego brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a 

także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w 

działaniach na rzecz kultury fizycznej. 
 

                                                 

Ocena celująca 

  

  1. Uczeń jest świadom zasad bezpieczeństwa i stosuje je podczas 

wykonywania zadań ruchowych. 

  2. Jego zachowanie nie stanowi zagrożenia dla własnego zdrowia i 

zdrowia kolegów. 

  3. Jest zawsze przygotowany do lekcji – posiada strój i obuwie 

sportowe. 

  4. Szanuje sprzęt i przybory sportowe. 

  5. Wykazał się znajomością przepisów sportowych w zakresie 

dyscyplin uprawianych w szkole. 

  6. Posiada zakres umiejętności przewidziany programem nauczania 

danej klasy. 

  7. Bierze udział w zawodach międzyszkolnych i poza szkolnych 

zajęciach sportowo – rekreacyjnych. 

  8. Uczeń jest zawsze chętny do pomocy nauczycielowi – 

przygotowanie miejsca ćwiczeń. 

  9. Nie opuszcza z przyczyn nieusprawiedliwionych lekcji 

wychowania fizycznego. 

10. Swą postawą i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń,      

jest koleżeński, ambitny i zdyscyplinowany 

11. Posiada nawyki higieniczno – zdrowotne. 

12. Umie zachowywać się w sytuacjach zwycięstwa jak i porażki. 



Ocena bardzo dobra 

 

1. Uczeń jest świadom zasad bezpieczeństwa i stosuje je podczas   

wykonywania zadań ruchowych. 

 2. Jego zachowanie nie stanowi zagrożenia dla własnego zdrowia i 

zdrowia kolegów. 

 3. Jest zawsze przygotowany do lekcji – posiada strój i obuwie 

sportowe. 

 4. Szanuje sprzęt i przybory sportowe. 

 5. Wykazał się znajomością przepisów sportowych w zakresie 

dyscyplin uprawianych w szkole. 

 6. Posiada zakres umiejętności przewidziany programem nauczania 

danej klasy. 

 7. Bierze udział w zawodach międzyszkolnych. 

 8. Uczeń jest zawsze chętny do pomocy nauczycielowi – 

przygotowanie miejsca ćwiczeń. 

 9. Nie opuszcza z przyczyn nieusprawiedliwionych lekcji 

wychowania fizycznego. 

10. Swą postawą i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń,       

11. Posiada nawyki higieniczno – zdrowotne. 

12. Umie zachowywać się w sytuacjach zwycięstwa jak i porażki. 

 

Ocena  dobra  

 

1. Uczeń jest świadom zasad bezpieczeństwa i stosuje je podczas   

wykonywania zadań ruchowych. 

 2. Jego zachowanie nie stanowi zagrożenia dla własnego zdrowia i 

zdrowia kolegów. 

 3. Nie  zawsze jest przygotowany do lekcji wychowania fizycznego 

 4. Nie osiągnął w pełni sprawności fizycznej określonej programem 

nauczania. 

  



 5. Wykazał się dobrą znajomością przepisów sportowych w zakresie 

dyscyplin uprawianych w szkole. 

 6. Szanuje sprzęt i przybory sportowe. 

 7. Nie opuszcza z przyczyn nieusprawiedliwionych lekcji 

wychowania fizycznego.      

 8. Posiada wystarczające nawyki higieniczno – zdrowotne. 

 9. Umie zachowywać się w sytuacjach zwycięstwa jak i porażki. 
 

 

 

 

Ocena dostateczna  

 

 1. Uczeń zachowuje się niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa i 

stanowi zagrożenie dla zdrowia kolegów. 

 2. Często jest nie przygotowany do zajęć wychowania fizycznego – 

brak stroju. 

 3. Spóźnia się na lekcję 

 4. Nie jest pilny podczas zajęć. 

 5. Osiągnął sprawność fizyczną określoną programem nauczania na 

poziomie nie przekraczającym wymaganiom zawartym w minimum 

programowym. 

 6. Wykazuje braki w znajomości przepisów w zakresie dyscyplin 

uprawianych w szkole. 

 7. Wykazuje braki w zakresie wychowania społecznego – nie szanuje 

przeciwnika, jest agresywny, nie koleżeński.  

 8. Nie umie zachować się fair – play w sytuacji porażki. 

 9. Nie szanuje sprzętu i przyborów. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Ocena dopuszczająca  
 

 1. Uczeń często zachowuje się niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa 

i stanowi zagrożenie dla zdrowia kolegów. 

 2. Często jest nie przygotowany do zajęć wychowania fizycznego – 

brak stroju. 

 3. Opuszcza zajęcia wychowania fizycznego. 

 4. Nie jest pilny podczas zajęć. 

 5. Ledwie spełnia wymagania sprawnościowe lub jest bliski 

spełnienia tych wymagań. 

 6. Wykazuje duże braki w znajomości przepisów w zakresie 

dyscyplin uprawianych w szkole. 

 7. Wykazuje duże braki w zakresie wychowania społecznego – nie 

szanuje przeciwnika, jest agresywny, nie koleżeński.  

 8. Nie umie zachować się fair – play w sytuacji porażki. 

 9. Dewastuje sprzęt sportowy i przybory. 

 

 

Ocena niedostateczna 

 

   Niedostateczny otrzymuje uczeń , który nie opanował wiadomości i 

umiejętności określonych na ocenę dopuszczającą. Ma poważne 

braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach. Odmawia 

współpracy z nauczycielem. Wykazuje niechęć do pracy na lekcjach 

i pracy własnej, nie korzysta z udzielonej pomocy, dewastuje sprzęt 

sportowy. 
 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                          
                                                                                         

 


