
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  W KLASACH  

IV - VIII 

 

ZASADY OCENIANIA  

 

1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania.  

 

2. Szczegółowe kryteria oceniania są zgodne z nową podstawą programową z wychowania 

fizycznego.  

 

3. Na początku roku szkolnego (semestru) nauczyciele wychowania fizycznego informują uczniów i 

rodziców o ogólnych wymaganiach edukacyjnych i kryteriach oceniania z wychowania fizycznego.  

 

4. Podstawą oceny ucznia jest systematyczna i konsekwentna kontrola jego pracy.  

 

5. Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom 

wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych w procesie szkolnego wychowania fizycznego.  

 

6. Ocena semestralna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

 

7. Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej uwzględnia się przede wszystkim wysiłek ucznia, 

wynikający z realizacji programu nauczania oraz systematyczny i aktywny udział w lekcjach 

wychowania fizycznego.  

 

8. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).  

 

9. Oceny bieżące (cząstkowe) oraz semestralne i roczne wyrażone są w stopniach wg następującej 

skali ocen:  

celujący 6, bardzo dobry 5, dobry 4, dostateczny 3, dopuszczający 2, niedostateczny 1.  

 

10. Oceny bieżące odpowiadają ocenie dydaktycznej i uwzględniają wiadomości i umiejętności ucznia 

określone materiałem nauczania z wychowania fizycznego. Natomiast oceny semestralne i końcowe 

odpowiadają ocenie społeczno – wychowawczej i obejmują również ocenę aktywności ucznia, 

systematyczności pracy i wkładu pracy ucznia na lekcjach wychowania fizycznego.  

 

11. Sprawność motoryczną ucznia ocenia się wg testów sprawności fizycznej.  

 

12. Umiejętności ruchowe ucznia oceniane będą na podstawie zadań kontrolno-oceniających, 

pozwalających na ustalenie poziomu opanowania tych umiejętności – na zajęciach ogólnych i 

fakultatywnych.  

 

13. Wiadomości oceniane będą poprzez zadawanie pytań, dyskusje tematyczne związane z edukacją 

zdrowotną, znajomością techniki i przepisów gier zespołowych i rekreacyjnych. Uczniowie powinni 

wykazać się wiadomościami z zakresu kultury fizycznej, olimpiad, przepisów dyscyplin sportowych, 

aktualności sportowych, tematyki dotyczącej zdrowego stylu życia.  

 

14. Ocena ze sprawności fizycznej będzie przede wszystkim wynikać z postępów ucznia, a nie z 

poziomu, jaki aktualnie reprezentuje /chyba że uczeń osiąga bardzo dobre wyniki/.  

 

15. Nie wystawia się oceny niedostatecznej za próby sprawności fizycznej z wyjątkiem sytuacji, w 

której uczeń nie podejmuje się wykonania próby lub rezygnuje z niej w trakcie i nie ma to związku z 

jego złym samopoczuciem psychofizycznym lub urazem.  



 

16. W sytuacjach wyjątkowych (przewlekła choroba, leczenie szpitalne, wypadek, przejście z innej 

szkoły itp.) uczeń otrzymuje ocenę końcowo semestralną i końcoworoczną z mniejszej liczby ocen 

cząstkowych.  

 

17. Jeżeli z przyczyn losowych (np. zwolnienie lekarskie) uczeń nie może podejść do sprawdzianu, 

jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem prowadzącym.  

 

18. Szkolne ocenianie z wychowania fizycznego ma być czynnikiem motywującym uczniów do 

aktywności fizycznej w wymiarze teraźniejszym i przyszłościowym.  

 

19. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym z programu nauczania.  

 

20. Uczeń i rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do 

wykonywania ćwiczeń (przebyte i obecne choroby, urazy).  

 

21. Ocena z wychowania fizycznego może być podniesiona za dodatkową aktywność ucznia, np. 

udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, zawodach sportowych, turniejach i rozgrywkach 

pozaszkolnych oraz stały postęp ucznia w usprawnianiu.  

 

22. Podniesienie oceny z wychowania fizycznego na koniec roku szkolnego może być tylko o jeden 

stopień.  

 

23. Obniżenie oceny z wychowania fizycznego na koniec semestru lub roku szkolnego następuje 

wskutek negatywnej postawy ucznia, np. częste braki stroju, niesystematyczne ćwiczenie, sporadyczne 

uczestniczenie w sprawdzianach kontrolno-oceniających, brak właściwego zaangażowania w czasie 
poszczególnych lekcji. Ocena może być obniżona o jeden stopień.  

 

24. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego decyzją administracyjną dyrektora 

szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza specjalistę, na czas określony w tej opinii . 

 

25. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania na okres uniemożliwiający wystawienie 

oceny semestralnej lub klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego, zamiast oceny nauczyciel 

wychowania fizycznego wpisuje „zwolniony” albo „zwolniona” . 

 

26. Uczeń, który opuścił z własnej winy lub nie ćwiczył w 51% i więcej obowiązkowych zajęć 

wychowania fizycznego, otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec semestru lub roku szkolnego. 

Rada Pedagogiczna szkoły może ustalić dla takiego ucznia egzamin poprawkowy. 

 

27. Proponowany system oceniania daje możliwość zdobycia ocen bardzo dobrych i dobrych nawet 

tym uczniom, u których motoryka jest słabiej rozwinięta, ponieważ na lekcjach wychowania 

fizycznego najbardziej liczą się: chęci- czyli stosunek ucznia do własnych możliwości, postęp- czyli 

opis poziomu osiągniętych zmian w stosunku do diagnozy wstępnej, postawa- czyli stosunek do 

partnera, przeciwnika, sędziego, nauczyciela, diagnoza- czyli wynik osiągnięty w sportach 

wymiernych i dokładność wykonywania ćwiczeń, a nie osiąganie konkretnych wyników sportowych.  

 

 

 

 

 

 

 



Kryteria oceniania : 

Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z wychowania fizycznego: 

 

 Celujący – 6 

 

1. Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły, zawodach międzyszkolnych oraz w 

pozalekcyjnych zajęciach sportowych.  

2. Zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich, gminnych lub 

rejonowych.  

3. Spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

4. Wykazuje się sprawnością, umiejętnościami i wiedzą ponad stawiane wymagania zgodnie z 

treściami programowymi. 

5. Aktywnie uczestniczy we wszystkich lekcjach wf.  

6. Zna przepisy i zasady  gier sportowych, potrafi współorganizować i sędziować zawody i imprezy 

rekreacyjno – sportowe.  

7. Rozumie sens uprawiania ćwiczeń ruchowych i ich wpływ na rozwój organizmu. 

8. Rozumie i wykonuje porównawcze próby testu motorycznego informujące o rozwoju sprawności 

kondycyjno-koordynacyjnej.  

9. Posiadł nawyki dbałości o higienę stroju, osobistą i estetykę miejsca ćwiczeń.  

10. Zachowuje się kulturalnie na lekcjach i imprezach sportowych, stosuje zasadę fair - play, jest 

obiektywny w samoocenie i ocenianiu innych. 

 

 Bardzo dobry - 5  

 

1. Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć, ma odpowiedni strój i obuwie sportowe uzgodnione z 

nauczycielem wf .  

2. Jego postawa społeczna i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń, 

chętnie współdziała w zespole, jest twórczy i zaangażowany.  

3. Opanował zakres wymaganych wiadomości i umiejętności, rozumie i potrafi stosować ćwiczenia 

kształtujące i korekcyjne. 

4. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym 

usprawnieniu.  

5. Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, zna założenia taktyczne i przepisy poznanych dyscyplin 

sportowych.  

6. Posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym 

działaniu.  

7. Rozumie i stosuje zasady higieniczno-zdrowotne podczas aktywnego wypoczynku.  

8. Bierze udział w życiu sportowym szkoły, współorganizuje zawody sportowe.  

9. Chętnie reprezentuje szkołę na zawodach sportowych.  

10. Przestrzega zasad „fair-play” i kulturalnego kibicowania oraz Regulaminu sal gimnastycznych. 

 

 Dobry - 4  

 

1. Uczeń aktywnie uczestniczy w lekcjach wf.  

2. Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzą zastrzeżeń.  

3. Opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające udział w różnych formach aktywności 

ruchowej. 

4. Uczeń nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wykazuje stałe i 

dość dobre postępy w tym zakresie.  

5. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie oraz z małymi błędami technicznymi. 

6. Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela.  

7. Troszczy się o higienę osobistą.  

8. Potrafi dokonywać obiektywnej samooceny sprawności swojej i kolegów. 

9. Sporadycznie uczestniczy w życiu sportowym szkoły.  

10. Zna zasady „fair-play” oraz przestrzega Regulaminu sal gimnastycznych. 



Dostateczny - 3  

 

1. Uczeń uczestniczy w lekcjach z małym zaangażowaniem.  

2. Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej niekiedy budzą zastrzeżenia. 

3. Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie umożliwiającym udział w prostych 

formach aktywności ruchowej.  

4. Wykazuje niewielkie postępy w usprawnieniu motorycznym.  

5. Ćwiczenia wykonuje niepewnie, z większym błędami technicznymi. 

6. W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a wiedzy którą ma, nie potrafi 

wykorzystać w praktyce.  

7. Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury 

fizycznej.  

8. Posiada nawyki higieniczno zdrowotne. 

9. Niechętnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły. 

10. Przestrzega zasad bezpieczeństwa na lekcjach. 

 

 

 Dopuszczający - 2  

 

1. Uczeń biernie uczestniczy w lekcjach wf lub często je opuszcza.  

2. Nie spełnia podstawowych wymagań edukacyjnych na danym poziomie. 

3. Wykazuje małe postępy w usprawnieniu.  

4. Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.  

5. Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań 

związanych z samooceną.  

6. Na zajęciach z wf  przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny 

stosunek do ćwiczeń.  

7. Często jest nieprzygotowany do lekcji.  

8. W ograniczonym stopniu opanował nawyki higieniczno-zdrowotne.  

9. Nie uczestniczy w życiu sportowym szkoły.  

10. Przestrzega zasad określonych w regulaminach. 

 

 

Niedostateczny – 1 

 

1. Uczeń ma lekceważący stosunek do zajęć i często je opuszcza.  

2. Nie dba o fizyczny rozwój swojego organizmu i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu.  

3. Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami.  

4. Charakteryzuje się praktycznie niewiedzą w zakresie kultury fizycznej.  

5. Na zajęciach wf wykazuje duże, rażące braki w zakresie wychowania społecznego i 

prozdrowotnego.  

6. Bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna klasyfikacyjna  

z wychowania fizycznego: 

 

 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się do nauczyciela wychowania 

fizycznego o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych. Prośba musi być wyrażona pisemnie, uzasadniona i złożona do nauczyciela nie 

później niż 2 dni po poinformowaniu o przewidywanej ocenie przez nauczyciela.  

2. Fakt wpłynięcia wniosku o którym mowa w pkt 1 nauczyciel odnotowuje w dzienniku w 

zakładce „notatki”.  

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy 

zasadności wniosku o którym mowa w pkt 1.  

4. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie 

obowiązków  przez ucznia.  

5. Jeśli zasadność wniosku jest właściwa nauczyciel może przed zebraniem klasyfikacyjnym 

dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w obszarze uznanym za konieczne.  

6. Ustalona przez nauczyciela w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania. 

 

 

 

 

Opracował zespół nauczycieli wychowania fizycznego. 

 


