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Oczekiwania wobec współczesnego wychowania fizycznego wymagają nowych 

standardów przygotowania ucznia do całożyciowej aktywności fizycznej i troski o 

zdrowie. Wychowanie fizyczne to nie tylko przygotowanie sprawnościowe, ale przede 

wszystkim prozdrowotne. 

 

 
1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności na lekcjach wychowania fizycznego 

 

 

 wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania z maksymalnie trzech ostatnich lekcji 

 ćwiczenia i zadania praktyczne 

 ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji 

 inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki 

wychowania fizycznego 

 

 

2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen z wychowania fizycznego. 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego,  przede wszystkim bierze się pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć,  a także systematyczność udziału dziecka w zajęciach oraz aktywność ucznia w 

działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 W wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określonych przez programem 

nauczania 

 Prezentuje wybitny poziom wiedzy i postawy prozdrowotnej.  

 Jest aktywny podczas lekcji, bardzo chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia 

nauczyciela, a także samodzielnie doskonali swoje umiejętności i sprawność 

koordynacyjno-ruchową.  

 Swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. Jest 

zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, 

zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.  

 Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy i potrafi wykorzystywać go zgodnie z 

przeznaczeniem.  

 Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością 

pomocy przy ich organizacji.  



 Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Prawa 

oświatowego, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych ocenę celującą. 
 Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.  

 Nauczyciele przedmiotów mogą wskazać inne konkursy o zasięgu co najmniej powiatowym, 

których laureaci otrzymują celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 Prezentuje wysoki poziom umiejętności i rozwoju sprawności w zakresie 

przewidzianym programem nauczania.  

 Jest aktywny podczas lekcji, chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia 

nauczyciela, w miarę możliwości samodzielnie doskonali swoje umiejętności i 

sprawność koordynacyjno-ruchową.  

 Swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. Jest 

zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, 

zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.  

 Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy i potrafi wykorzystywać go zgodnie z 

przeznaczeniem.  

 Wykazuje się dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy 

przy ich organizacji.  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 Prezentuje dobry poziom umiejętności i rozwoju sprawności w zakresie 

przewidzianym programem nauczania.  

 Jest aktywny podczas lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela, stara się samodzielnie 

doskonalić swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno-ruchową.  

 Swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi większych zastrzeżeń. 

Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - 

zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.  

 Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy, nie zawsze potrafi wykorzystywać go 

zgodnie z przeznaczeniem.  

 Wykazuje się dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy 

przy ich organizacji.  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 Prezentuje słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności  w zakresie poniżej 

wymagań przewidzianych programem nauczania.  

 Nie wykazuje się aktywnością podczas lekcji, niechętnie wykonuje polecenia 

nauczyciela, nie wykazuje starań w kierunku samodzielnego doskonalenia swoich 

umiejętności i sprawności koordynacyjno-ruchowej.  



 Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi pewne zastrzeżenia. Jest mało 

zdyscyplinowany, jego nawyki higieniczno - zdrowotne przedstawiają pewne braki, 

nie zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.  

 Szanuje szkolny sprzęt sportowy, lecz nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z 

przeznaczeniem.  

 Wykazuje się słabą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy 

przy ich organizacji.   

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 Prezentuje bardzo słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności w dużo niższym 

zakresie niż przewiduje to program nauczania.  

 Nie wykazuje się aktywnością podczas lekcji, z dużym oporem wykonuje polecenia 

nauczyciela, nie widzi potrzeby samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i 

sprawności koordynacyjno-ruchowej.  

 Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi wiele zastrzeżeń. Jest 

niezdyscyplinowany, wykazuje duże braki prawidłowych nawyków higieniczno - 

zdrowotnych, bardzo często nie posiada właściwego ubioru na lekcji WF.  

 Nie szanuje szkolnego sprzętu sportowego, nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z 

przeznaczeniem.  

 Nie zna przepisów gier sportowych i nie potrafi pomóc przy organizacji zawodów 

sportowych.  

 

3. Ustalanie przewidywanej rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej : 

 Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy 

ucznia. 

 Ocena śródroczna jest ustalona ze wszystkich ocen bieżących z pierwszego okresu, 

natomiast ocena roczna ustalana jest ze wszystkich ocen bieżących uzyskanych 

przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego i nie jest średnią arytmetyczną ocen 

bieżących. 

 

4. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej określone są w Statucie Szkoły § 83.  

 

 

 

 

 

 

 

 


