
ELEMENTY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA NA LEKCJACH 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

I. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
 

II.  

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel w szczególności bierze  

pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

2.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach 

wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania 

osiągnięć uczniów. 

 

3. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie opinii o przeciwwskazaniach 

uczestniczenia w ćwiczeniach fizycznych uczeń może być zwolniony na czas 

określony z zajęć wychowania fizycznego. 

 

 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA: 

Uczeń: 

1 Uczeń w minimalnym stopniu nie spełnia wymagań stawianych przez program nauczania 

2 Opuszcza zajęcia lub przychodzi na lekcje, ale nie bierze w nich udziału. 

3 Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia z dużymi błędami technicznymi 

4 Nie reaguje na polecenia i uwagi nauczyciela. 

5 Nie podejmuje współpracy z nauczycielem i kolegami (zupełny brak zaangażowania). 

6 Swoim zachowaniem daje zły przykład kolegom. Ma lekceważący stosunek do 

przedmiotu, wykazuje rażące braki w zakresie wychowania, negatywną postawę w 

stosunku do kultury fizycznej. 

 

 

 

 



 OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 

Uczeń: 

1 Uczeń opanował w bardzo małym zakresie materiał programowy 

2 Niesystematycznie uczestniczy w zajęciach. Wykazuje małe zainteresowanie 

przedmiotem. Jest nieprzygotowany do zajęć więcej niż 6 razy w semestrze –brak stroju 

3 Ćwiczenia wykonuje niechętnie z dużymi błędami technicznymi, poniżej swoich 

możliwości 

4 Wykazuje podstawowe braki w zakresie wymaganych umiejętności i brak chęci poprawy. 

5 Nie potrafi określić poziomu swojej sprawności fizycznej oraz możliwości własnego 

rozwoju. 

6 Wyraźny regres sprawności motorycznej. 

7 Nie  przestrzega  zasad  BHP  na zajęciach z wychowania fizycznego. 

 

 

 OCENA DOSTATECZNA: 

Uczeń: 

1 Uczeń opanował materiał programowy na poziomie przeciętnym 

2 Opuszcza zajęcia, cechuje go mała aktywność i zaniedbanie w przygotowaniu się do 

zajęć lekcyjnych, jest nieprzygotowany do zajęć nie więcej niż 5 razy w semestrze – brak 

stroju. 

3 Uczeń wykonuje zadania i ćwiczenia o średnim i podstawowym stopniu trudności, 

nieodpowiednim tempie, z błędami technicznymi. 

4 Spełnia tylko częściowo wymagania zawarte w zadaniach kontrolno-oceniających 

5 Nie potrafi określić poziomu swojej sprawności fizycznej. 

6 Zauważalny jest regres jego sprawności motorycznej. 

7 Częściowo realizuje polecenia nauczyciela, nie przestrzega zasad BHP, cechuje go brak 

zaangażowania w podnoszeniu własnej sprawności fizycznej. 

 

  

 



OCENA DOBRA: 

Uczeń: 

1 Uczeń opanował materiał programowy w stopniu dobrym 

2 Spełnia  wymagania  zawarte w zadaniach kontrolno- oceniających, lecz popełnia drobne 

błędy 

3 Uczeń poprawnie, prawie samodzielnie wykonuje ćwiczenia, na miarę swoich 

możliwości fizycznych i czyni systematyczne postępy 

4 Wypełnia polecenia nauczyciela, jest aktywny na lekcji, pracuje w miarę swoich 

możliwości fizycznych i psychicznych 

5 Jest przygotowany do zajęć z wychowania fizycznego.Aktywnie i systematycznie 

uczestniczy w zajęciach ( jest nie przygotowany do zajęć nie więcej niż 4 razy w 

semestrze – brak stroju ) 

6 Podejmuje próby oceny własnej sprawności fizycznej. Chętnie i aktywnie uczestniczy w 

zajęciach również pozalekcyjnych. 

7 Sprawność motoryczna ucznia utrzymuje się na względnie stałym poziomie. 

8 Dostosowuje się do zasad BHP omówionych na zajęciach z wychowania fizycznego. 

 

 OCENA BARDZO DOBRA: 

Uczeń:  

1  Uczeń całkowicie opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidziany 

programem, 

2 Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, zna założenia taktyczne, przepisy dyscyplin 

sportowych zawartych w programie. 

3 Aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach ( jest nie przygotowany do zajęć nie 

więcej niż 2 razy w semestrze – brak stroju ) 

4 Systematycznie poprawia swoją sprawność motoryczną, wykazuje duże postępy w 

usprawnianiu 

5 Wkłada duży wysiłek i zaangażowanie celu spełnienia wymogów zadań kontrolno-

oceniających 

6 Systematycznie rozwija swoje umiejętności ruchowe. Chętnie uczestniczy w 

przedsięwzięciach sportowych organizowanych na terenie szkoły i poza nią. 

7 Reprezentuje szkolę na zawodach oraz turniejach sportowych. 

8 Swoją postawą zachęca innych do udziału w lekcjach oraz pozalekcyjnych. 



 OCENA CELUJĄCA: 

Uczeń  spełnia 3 z 4 kryteriów 

1. Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a swoją sprawnością fizyczną wyróżnia się na 

tle klasy we wszystkich konkurencjach i dyscyplinach (wiedza i umiejętności ucznia 

znacznie wykraczają poza program) 

2. Zajmuje medalowe miejsca (1-3) od szczebla powiatu w konkurencjach drużynowych 

oraz miejsca od 1-5 w konkurencjach indywidualnych. 

3. Na zajęciach z wychowania fizycznego uczeń zawsze posiada strój sportowy, bierze 

czynny udział w życiu sportowym szkoły, wykazuje się bardzo dobrą znajomością 

przepisów ZGS, wspomaga słabszych w podnoszeniu umiejętności, 

4. Jest wzorem w grupie rówieśniczej, na lekcjach wychowania fizycznego w szkole i 

podczas zajęć pozalekcyjnych propaguje zdrowy styl życia. Nie posiada negatywnych 

uwag z zajęć wychowania fizycznego. 

 

 


