
WYMAGANIA NA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 18 IM. J. KUSOCIŃSKIEGO 

 

 

„Oceniamy chęci i umiejętności” 
Nie ma takiego ucznia, który nie posiada żadnych cech zasługujących na pochwałę. 

Nawiązanie do nich poprzez wyrażenie dobrej oceny i zachęcenie do pracy nad sobą może 

uratować niejednego ucznia przed porażką i przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji. 

 

Ocena wyjściowa – DOBRA 

 

 

1. Na lekcjach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy: 

- koszulka w jednolitym kolorze dla grupy ćwiczebnej, 

- ciemne spodenki (krótkie, długie lub długość ¾), 

- zmienne sportowe obuwie, 

- związane włosy, 

- brak biżuterii oraz kolczyków w różnych częściach ciała. 

2. Dopuszcza się dwa braki stroju w semestrze (nagła niedyspozycja). Każdy kolejny brak 

stroju – ocena niedostateczna. 

3. Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę za regularne: 
 

Ocenę pozytywną: 

- duże zaangażowanie w zajęcia, poprawa wyników i umiejętności, 

- prowadzenie rozgrzewki z własnej inicjatywy, 

- reprezentowanie szkoły lub klasy w rozgrywkach sportowych, 

- treningi w klubach sportowych pozaszkolnych (udokumentowanie sukcesów), 

- umiejętności organizacyjne (np. imprezy sportowe na terenie szkoły i poza nią itp.), 

- przygotowanie gazetki sportowej, pomoc w prowadzeniu aktualności sportowych na 

stronie internetowej szkoły itp. 

 

Ocenę negatywną: 

- brak zaangażowania w zajęcia, 

- nie wykonywanie poleceń prowadzącego, 

- zachowanie na lekcji i w szatniach stwarzające niebezpieczeństwo dla siebie i innych, 

- nieprzestrzeganie zasad fair-play, 

- nieprzestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej, 

- wykorzystywanie sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, 

- nieprzestrzeganie zasad pkt 1. 

 

Na ocenę ucznia z wychowania fizycznego składają się następujące elementy (obszary 

oceny): 

1. Systematyczny udział i zaangażowanie podczas lekcji WF (w systemie klasowo - 

lekcyjnym oraz podczas zajęć do wyboru). 

2. Udział w sprawdzianach. 

3. Umiejętności ruchowe i organizacyjne. 

4. Wiadomości. 



5. Aktywny udział w życiu sportowym szkoły oraz aktywność własna (udział 

w rozgrywkach szkolnych i międzyszkolnych, udział w zajęciach pozalekcyjnych – 

sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, pozaszkolnych); 

6. Edukacja zdrowotna. 
 

Uczeń przystępujący do sprawdzianu umiejętności ruchowych otrzymuje ocenę: 

 ocena niedostateczna (1) – uczeń nie chce wykonać zadania ruchowego; 

 ocena dopuszczająca (2) – uczeń wykonuje zadanie ruchowe niechętnie, z dużymi 

błędami technicznymi (taktycznymi); 

 ocena dostateczna (3) – uczeń wykonuje zadanie ruchowe niepewnie, z błędami 

technicznymi (taktycznymi); 

 ocena dobra (4) – uczeń wykonuje zadanie ruchowe prawidłowo, z niewielkimi błędami 

technicznymi (taktycznymi); 

 ocena bardzo dobra (5) – uczeń wykonuje zadanie ruchowe prawidłowo, bez błędów 

technicznych (taktycznych); 

 ocena celująca (6) – uczeń wykonuje zadanie ruchowe perfekcyjnie, bez błędów 

technicznych (taktycznych); 

 

 

Wymogi na poszczególne oceny (śródroczne i końcowo roczne): 

 

Celująca: 
- duże zaangażowanie w zajęcia, 

- systematyczne zaliczanie sprawdzianów (95% w semestrze), 

- reprezentowanie klasy lub szkoły w zawodach sportowych, 

- progres nauczanych umiejętności, 

- żadnej oceny niedostatecznej za brak stroju. 

 

Bardzo dobra: 
- duże zaangażowanie w zajęcia 

- systematyczne zaliczanie sprawdzianów (85% w semestrze), 

- jedna ocena niedostateczna za brak stroju, nie więcej! 

- progres większości nauczanych umiejętności. 

 

Dobra: 
- zaangażowanie w zajęcia, 

- systematyczne zaliczanie sprawdzianów (75% w semestrze), 

- progres niektórych nauczanych umiejętności, 

- dwie oceny niedostateczne za brak stroju, nie więcej! 

 

Dostateczna: 
- niewielkie zaangażowanie w zajęcia, 

- systematyczne zaliczanie sprawdzianów (50% w semestrze), 

- brak progresu nauczanych umiejętności, 

- trzy oceny niedostateczne za brak stroju, nie więcej! 

 

Dopuszczająca: 
- brak zaangażowania w zajęcia, 

- systematyczne zaliczanie sprawdzianów (30% w semestrze), 



- cztery oceny niedostateczne za brak stroju, nie więcej! 

 

Niedostateczna: 
- nie uczestniczenie w zajęciach (brak stroju), 

- zaliczenie mniej niż 30% sprawdzianów w semestrze, 

- pięć i więcej ocen niedostatecznych za brak stroju. 

 

Usprawiedliwienia 
 każde niećwiczenie lub nieobecność powinny być usprawiedliwione pisemnie 

w dzienniczku ucznia lub w zeszycie zwolnień, 

 usprawiedliwienia mogą być lekarskie lub od rodziców (opiekunów), z zaznaczeniem, że 

 usprawiedliwienie od rodziców (opiekunów) może być wypisane maksymalnie na pięć 

dni; 

 usprawiedliwienie niećwiczenia na danej lekcji przez rodziców (opiekunów) musi być 

przekazane nauczycielowi WF przed tą lekcją. 

 

 

Opracował: 

Zespół Wychowania Fizycznego 

Iwona Łużyńska, Katarzyna Bednarek 


