
Wymagania edukacyjna z wychowania fizycznego dla uczniów 
klas gimnazjalnych. 

     Ocena z wychowania fizycznego powinna spełniać  funkcje: 

1. diagnostyczną – opisującą rozwój umiejętności ucznia, rozpoznającą braki ucznia , 
które jednocześnie weryfikowałyby stosowane przez nauczyciela metody 

2. klasyfikującą – oceniającą poziom opanowania wiedzy, umiejętności ruchowych, 
informującą o osiągnięciach ucznia 

3. motywującą –wpierającą rozwój ucznia, motywując go do działania 
 
Kryteria oceniania powinny określić: 

 aktualny stan i postęp sprawności fizycznej 
  zasób zdobytych umiejętności ruchowych 
 wiadomości 
 aktywność i postawy na lekcjach 
 uczestnictwo  w zajęciach obowiązkowych i do wyboru 
 udział w zawodach sportowych 

Ze względu na różny stopień rozwoju sprawności fizycznej, przy ocenianiu należy brać pod 
uwagę: 

 systematyczny udział ucznia w lekcji 
 zaangażowanie i wysiłek wkładany przez ucznia w realizację postawionych przed nim 

zadań ruchowych  
 zrozumienie przez ucznia powodów i sensu starań o jego zdrowie, prawidłową 

postawę i sprawność fizyczną 
 stosowanie zasad higieny osobistej, hartowanie organizmu 
 racjonalne żywienie 
 aktywny odpoczynek w czasie wolnym od nauki 

 
Do oceny poziomu sprawności służą proste próby, eliminujące w dużym stopniu wpływ 
techniki ruchu na wynik próby. Pozwalają one na szybkie i sprawne przeprowadzenie badań 
oraz umożliwiają uczniowi aktywnemu fizycznie i systematycznie uczestniczącemu w zajęciach 
wychowania fizycznego uzyskanie w miarę widocznego postępu sprawności. 
Próby sprawności należy przeprowadzać dwa razy w roku szkolnym (w miarę możliwości 
pogodowych wrzesień i czerwiec) 
 
Kontrola i ocena procesu wychowania fizycznego powinna służyć: 

 wdrażaniu do systematycznych samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego  i 
sprawności fizycznej 

 obiektywnemu pomiarowi osiągnięć ucznia 
 podsumowaniu efektów pracy nauczyciela 
 zainteresowanie rodziców zdrowiem i stanem rozwoju fizycznego dzieci 

 
Ocenianie powinno: 

 zapewnić uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje o poziomie i postępie 
osiągnięć edukacyjnych, uzdolnieniach i trudnościach 

 pomagać uczniom w samodzielnym kierowaniu własnym rozwojem 



 motywować uczniów do dalszej lepszej pracy 
 

Oceny pracy dokonuje się według skali od 1 do 6: 

1 – niedostateczny 

2 – dopuszczający 

3 – dostateczny  

4 – dobry 

5 – bardzo dobry 

6 – celujący 

 

Propozycje oceny: 

(1)  niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- wykazuje brak zainteresowania przedmiotem, lekceważący stosunek do przedmiotu 

-nie wykazuje postępów w zakresie umiejętności i wiadomości 

-nie bierze czynnego udziału w lekcji, opuszcza lekcje 

-brak nawyków higienicznych i troski o rozwój fizyczny i zdrowie 

-obniża swoje  wyniki  sprawdzianów 

-nie uczestniczy w zajęciach do wyboru 

 

(2) dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

-niesystematycznie bierze udział w zajęciach lekcyjnych i do wyboru 

-wykazuje braki w zakresie dbałości o higienę i zdrowie 

-nie pracuje nad swoją sprawnością fizyczną i nie wykazuje większych postępów 

-obniża wyniki sprawdzianów 

 

(3) dostateczną  otrzymuje uczeń, który: 

-wywiązuje się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć  

-pracuje nad swoją sprawnością fizyczną i osiąga minimalny postęp 

-spełnia założone wymagania w sposób wystarczający 

-wykazuje nieznaczne braki w zakresie edukacji zdrowotnej, nawyków higienicznych i 

postawie wobec wf 

 

(4) dobrą  otrzymuje uczeń, który: 

-uczestniczy w zajęciach, wywiązuje się z powierzonych obowiązków 

-osiąga ponadpodstawowe osiągnięcia 

-wykazuje  i osiąga stałe postępy w zakresie sprawności fizycznej 

-poprawia swoje wyniki 

-prowadzi higieniczny tryb życia 

-nie odmawia udziału w zawodach sportowych 

-jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu nie budzą większych zastrzeżeń 

 



(5) bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który: 

-opanował wszystkie treści zawarte w programie 

-samodzielnie i systematycznie doskonali swoją sprawność fizyczną 

-aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach osiągając duże postępy 

-starannie i sumiennie wykonuje  zadania, wykazuje duże zaangażowanie na lekcji 

-godnie reprezentuje szkołę na zawodach i imprezach sportowych 

-zna przepisy i potrafi sędziować różne formy aktywności ruchowej 

-posiada nawyki higieniczno-zdrowotne i stosuje zasady fair-play 

-jego postawa, zaangażowanie i stosunek do przedmiotu nie budzą żadnych zastrzeżeń 

 

(6) celującą  otrzymuje uczeń, który: 

-jak wyżej 

-jest rekordzistą szkoły lub zajął 1,2,3 miejsce w  zawodach powiatowych 

-wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy 

-posiadł umiejętności i wiedzę wykraczająca poza program nauczania w danej klasie 

-samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 

-jest obiektywny w samoocenie i ocenie innych 

-prowadzi higieniczny i sportowy tryb życia 

 

OBNIŻENIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH, ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, EGZAMINY SPRAWDZAJĄCE                            

I POPRAWKOWE 
 Nauczyciel  jest zobowiązany  na podstawie pisemnej opinii stosownej poradni 

specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, 

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym  z 

programu nauczania 

 W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony  z zajęć wychowania 

fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza specjalistę lub poradnię psychologiczno – pedagogiczną 

albo inną poradnię specjalistyczną. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć  w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony(a)”. 

 Uczeń ma prawo do składania egzaminów sprawdzających i poprawkowych. 

 


