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Ocenę z wychowania fizycznego śródroczną i końcową uzyskuje uczeń na podstawie 

swojej postawy, zaangażowania, chęci, aktywności fizycznej oraz umiejętności, postępu w 

poziomie własnej sprawności, wiadomości w zakresie kultury fizycznej i zdrowego stylu 

życia. 

Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego będzie brany pod uwagę przede 

wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, 

systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez 

szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

Sposoby sprawdzania wymagań edukacyjnych: ocena zaangażowania ucznia podczas 

lekcji, testy sprawnościowe oceniające postęp poziomu sprawności fizycznej, ocena wiedzy 

teoretycznej. 

 

Ocena  Wymagania 

Celujący  Spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 

aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na i poza terenem 

szkoły bądź też w innych formach działalności związanych z 

kulturą fizyczną; 

 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu kultury fizycznej; 

 Systematycznie podnosi poziom własnej sprawności fizycznej; 

 Uzyskuje oceny bardzo dobre i celujące z testów umiejętności i 

sprawności fizycznej;  

 Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych.  

 Czynnie uczestniczy w życiu sportowo-rekreacyjnym szkoły, 

miasta, regionu. 

Bardzo dobry  Prezentuje umiejętności ruchowe na poziomie bardzo dobrym;  

 Wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione;  

 Jest koleżeński, zdyscyplinowany i ambitny;  

 Potrafi wykorzystać posiadane umiejętności i wiadomości w 

praktyce;  

 Systematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania 

fizycznego i podnosi poziom swoje sprawności ruchowej,  

 Uczestniczy w zawodach szkolnych.  



Dobry  Uczeń w zasadzie opanował materiał podstawy programowej;  

 Dysponuje dobrą sprawnością; 

 Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie z 

małymi błędami technicznymi;  

 Posiadane umiejętności i wiadomości potrafi wykorzystać w 

praktyce przy pomocy nauczyciela;  

 Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad poprawą 

swoje sprawności fizycznej, wskazuje stałe i dość dobre 

postępy w tym zakresie;  

 Jego postawa i stosunek do kultury fizycznej nie budzi 

większych zastrzeżeń.  

Dostateczny  Uczeń rzadko wykonuje poprawnie elementy techniczne ujęte 
programem  

 Jego postawa sportowa budzi poważne zastrzeżenia;  

 Nie zawsze chce brać czynny udział w lekcjach, nie doskonali 

swoich umiejętności. Jest mało aktywny 

 Często opuszcza i nie ćwiczy na zajęciach.  

  

Dopuszczający  Wykazuje brak zaangażowania w wykonywanie testów lub 

sprawdzianów;  

 Nie stosuje się do zasad postawy sportowej;  

 Rzadko chce brać czynny udział w lekcji, wykazuje małe 

zainteresowanie doskonaleniem swoich umiejętności. 

 Bardzo często opuszcza i nie ćwiczy na zajęciach.  

Niedostateczny  Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć 

budzą duże zastrzeżenia  

 Uzyskuje oceny cząstkowe niedostateczne, 

 Jest nieprzygotowany do zajęć więcej niż pięć razy w 

semestrze, 

 Nie przystąpił do zadań kontrolnych i sprawdzających, 

 Nie przywiązuje wagi do własnej sprawności fizycznej, 

 

Uwagi końcowe: 

1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów powinna być dokonywana po zrealizowaniu 

określonego cyklu zadań. 

2. Oceny ze sprawdzianów uczeń może poprawić lub zaliczyć (w przypadku 

niedyspozycji lub nieobecności) w ciągu dwóch tygodni. 

3. Trzykrotny nieusprawiedliwiony brak stroju obniża ocenę klasyfikacyjną o jeden 

stopień. 

4. Osiągnięte sukcesy w międzyszkolnych i szkolnych zawodach sportowych wpływają 

na podwyższenie oceny z przedmiotu. 

 


