
Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klas IV - VIII 

 w Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie 
 

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

1. Celem głównym wychowania fizycznego jest zaszczepienie nawyków systematycznego 

uczestnictwa przez całe życie w różnorodnych formach zajęć ruchowych, poprzez 

zwiększenie aktywności fizycznej i ruchowej. 

2. 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. 

3. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń (częściowo lub na stałe) przez Dyrektora szkoły po 

przedłożeniu zwolnienia lekarskiego. 

4. Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela w przypadku chwilowej niedyspozycji. 

5. Uczeń może być zwolniony z pewnych zadań ruchowych po przedłożeniu zaświadczenia 

lekarskiego. 

6. Bieżąca ocena osiągnięć edukacyjnych odbywa się wg skali od 1 do 6. 

7. Ocena jest jawna oraz uzasadniona dla ucznia, jak i dla rodziców. 

8. Uczniowie są na bieżąco informowani o uzyskiwanych ocenach. 

9. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z zaliczeń cząstkowych w przeciągu dwóch 

tygodni od momentu jej uzyskania. 

10. Każdego ucznia obowiązuje strój sportowy: biała, bawełniana koszulka, spodenki, 

sznurowane obuwie sportowe z jasną podeszwą. 

 

II. SPOSOBY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

Ocena z wychowania fizycznego jest wystawiana z zakresu następujących obszarów: 

a) postawa ucznia  

b) aktywność (zaangażowanie) 

c) umiejętności 

d) wiadomości 

Postawa ucznia – 1 ocena w okresie 

- sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przedmiotu, 

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i regulaminów obowiązujących na obiektach   

sportowych oraz w czasie trwania lekcji wychowania fizycznego, 

- pozytywna postawa w stosunku do przedmiotu oraz osób prowadzących zajęcia i biorących 

w nich udział, 

- frekwencja i czynny udział na zajęciach (spóźnienia, ucieczka z zajęć, nieuzasadnione 

zwolnienia), 

- systematyczne przygotowanie do lekcji (strój sportowy) 

- w ciągu okresu uczeń może być 3 razy nieprzygotowany do lekcji bez żadnych konsekwencji, 

za każdy następny brak stroju uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (cząstkową) 

Aktywność (zaangażowanie) – minimum 1 ocena w okresie 

- dążenie do podnoszenia własnej sprawności fizycznej, 

- chęć zdobywania umiejętności i wiadomości w sposób zbliżony do swoich maksymalnych  

  możliwości fizycznych, kondycyjnych oraz koordynacyjnych, 

- aktywne uczestnictwo w zajęciach ruchowych, 

- działalność pozalekcyjna ucznia, udział w zajęciach sportowych prowadzonych na terenie 

szkoły (regularny),  

 - zaprezentowanie ciekawych przykładów ćwiczebnych, prowadzenie rozgrzewki,  



  przekazywanie w ciekawy sposób informacji związanych z kulturą fizyczną, 

- udział w zawodach międzyszkolnych i rozgrywkach szkolnych oraz pomoc w ich 

organizacji. 

Umiejętności – minimum 4 oceny w okresie 

- postęp w opanowaniu umiejętności ruchowych z różnych form ruchowych aktywności 

fizycznej, przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie i indywidualnymi możliwościami 

oraz predyspozycjami ucznia, 

- postęp w opanowaniu umiejętności dokonywania samooceny własnej sprawności fizycznej, 

- dodatkową  ocenę wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia fakultatywne. 

Każdy uczeń ma prawo do dwóch  prób podczas oceniania w zależności od trudności 

elementu technicznego. Oceniana jest zawsze próba lepsza. 

Wiadomości – 1 ocena w okresie 

Uczeń powinien wykazywać się wiadomościami z zakresu: 

- tematyki dotyczącej zdrowego stylu życia, 

- bezpieczeństwa, ochrony, asekuracji, 

- podstawowych przepisów realizowanych dyscyplin sportowych, 

- poprawnej terminologii, nazw przyborów i przyrządów oraz ćwiczeń poznawanych na 

zajęciach, 

- umiejętności dokonywania pomiarów oraz ich interpretacji, 

- stosowania wiadomości z zakresu wychowania fizycznego w różnych przejawach 

aktywności ruchowej, 

- rozumienia pojęć i doboru podstawowych ćwiczeń kształtujących dane zdolności 

motoryczne, 

- czystości i higieny osobistej, 

- kulturalnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, przestrzeganie zasad  

„fair play”. 

Wiadomości ucznia oceniane są na bieżąco w trakcie realizacji określonych zadań:  

- sędziowanie  

- prowadzenie rozgrzewki  

- rozmowa,  

- obserwacja, 

- wykonanie gazetki lub prezentacji multimedialnej o tematyce sportowej. 

Wykładnikiem stopnia opanowanych przez ucznia wiadomości jest przede wszystkim 

umiejętność ich wykorzystania w praktycznym działaniu. 

 

III. STANDARDY OSIĄGNIĘĆ ODPOWIADAJĄCE POSZCZEGÓLNYM OCENOM 

SZKOLNYM Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

OCENA CELUJĄCA (cel) 

— uczeń posiada umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie,  

— samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, 

— osiąga sukcesy w zawodach na szczeblu miejskim, 

— systematycznie jest przygotowany do zajęć (strój sportowy), 

— jego kultura osobista jest godna naśladowania, 

— wyróżnia się inicjatywą i aktywnością podczas lekcji, imprez sportowych, konkursów, 

— chętnie pomaga w przygotowaniu, przeprowadzeniu i sędziowaniu zawodów, konkursów 

sportowych na terenie szkoły, propaguje zdrowy styl życia w szkole i w środowisku. 

 

OCENA BARDZO DOBRA (bdb)  

— uczeń całkowicie opanował materiał programowy, 



— aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach, 

— systematycznie poprawia swoją sprawność motoryczną i utrzymuje ją na stałym poziomie, 

— systematycznie rozwija swoje umiejętności sportowe i utrzymuje je na stałym poziomie,  

— posiada duży zasób wiadomości z zakresu kultury fizycznej, 

— potrafi dokonać samooceny, 

— swoją postawą społeczną, zaangażowaniem i stosunkiem do wychowania fizycznego 

zachęca innych do uczestniczenia w lekcjach. 

 

OCENA DOBRA (db) 

— utrzymuje sprawność motoryczną na stałym poziomie, 

— mimo dużych możliwości nie wykazuje jeszcze osiągnięć rozwoju sprawności 

motorycznej i umiejętności sportowych, 

— podejmuje próby oceny swojej sprawności, 

— opanował w zasadzie materiał programowy, 

— ćwiczenia wykonuje prawidłowo, nie dość dokładnie, z małymi błędami technicznymi, 

— posiadane wiadomości z zakresu kultury fizycznej, potrafi wykorzystać w praktyce, przy 

pomocy nauczyciela, 

— nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wykazuje 

stałe i dość dobre postępy w tym zakresie, 

— jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń. 

 

OCENA DOSTATECZNA (dst) 

— wykazuje spadek sprawności motorycznej, 

— opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie, 

— ma braki w wymaganych umiejętnościach, 

— ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie, z większymi błędami 

technicznymi, 

— w jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, 

— nie potrafi określić poziomu swojej sprawności, 

— przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w swojej postawie, stosunku 

do kultury fizycznej. 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA (dop) 

— uczeń nie opanował materiału programowego i ma poważne braki, 

— nie jest do ćwiczeń przygotowany ( brak stroju ), 

— obniża się jego sprawność motoryczna, 

— wykazuje podstawowe braki w zakresie wymaganych umiejętności, 

— nie potrafi określić poziomu swojej sprawności i możliwości jej rozwoju, 

— na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie wychowania  

społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń. 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA (ndst) 

— uczeń nie zaliczył 70% sprawdzianów wynikających z realizacji programu, 

— ma lekceważący stosunek do kultury fizycznej np. notoryczny brak stroju, 

— nie przejawia chęci do pracy nad swoją niską sprawnością fizyczną, 

— najprostsze ćwiczenia wykonuje z błędami, nie stara się naprawić tych błędów mimo 

zachęceń i pomocy ze strony nauczyciela i współćwiczących, 

— nie potrafi dokonać samokontroli i samooceny swojej niskiej sprawności fizycznej.  

 

 


