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Maksymalna liczba 
lekcji, na których 
uczeń 
nie ćwiczy bez 
usprawiedliwienia 
(NC+ BS)

Umiejętności

Waga 4
Umiejętności ruchowe i wiedza

Technika wykonywania elementów 
gimnastycznych, gier zespołowych i innych. Średnia z

uzyskanych ocen
w semestrze

Umiejętność prowadzenia rozgrzewki, 
fragmentu lekcji, sędziowania, organizacji 
zawodów, imprez itp.

Aktywność
waga 5

 Ocena za przejawy zaangażowania , 
stosunek do przedmiotu ,aktywny udział 
w zajęciach.

Ocena wystawiana
minimum raz na 2

miesiące Średnia z uzyskanych ocen w semestrze

Aktywność
dodatkowa

Waga 5

Sport

Przez aktywność dodatkową, w obszarze 
sport, należy rozumieć udział ucznia w 
zawodach sportowych. W tym obszarze uczeń
promowany jest tylko ocenami: 5 lub 6.

Rekreacja

Przez aktywność dodatkową, w obszarze 
rekreacja, należy rozumieć udział ucznia w 
organizacji imprez szkolnych o charakterze 
rekreacyjnym, prowadzeniu kroniki, gazetki, 
strony www,  itp. 
W tym obszarze uczeń promowany jest tylko 
ocenami: 5 lub 6.



 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  dla uczniów klas 4-8.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Spełnia wymagania w 4 obszarach na ocenę bardzo dobrą

Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły

Reprezentuje szkołę na zawodach sportowych i bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:

Aktywnie uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego

Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną

Ćwiczenia wykonuje poprawną techniką z dużą dokładnością

Posiada dużą wiedzę z zakresu kultury fizycznej i wykorzystuje ją w praktyce

Ocenę dobra otrzymuje uczeń który:

Aktywnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego

Wykazuje postępy w osobistym usprawnianiu się

Ćwiczenia wykonuje poprawnie lecz z mniejszą dokładnością

Posiada wiadomości i z pomocą nauczyciela wykorzystuje  je w praktyce

Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzą zastrzeżeń



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń:

Uczestniczy w zajęciach z wychowania fizycznego

Sprawność motoryczną utrzymuje na stałym poziomie

Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z błędami technicznymi

W zakresie wiedzy o kulturze fizycznej wykazuje znaczące braki

Nie wykazuje aktywności i zaangażowania na zajęciach

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń:

Nie wykazuje się systematycznym udziałem w lekcjach

Sprawność motoryczna  ucznia jest na coraz niższym poziomie

Ćwiczenia wykonuje niedokładnie , z dużymi błędami technicznymi

Nie wykazuje aktywności i zaangażowania na zajęciach

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń

Ma lekceważący stosunek do zajęć.

Nie uczestniczy systematycznie w lekcjach

Nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu się

Nie wykonuje najprostszych ćwiczeń




