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KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

W systemie oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne zwraca się 

uwagę głównie na aktywną postawę ucznia wobec kultury fizycznej.  

 Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów  

i rodziców o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania wiedzy 

 i umiejętności. 

Obowiązki ucznia na lekcji wychowania fizycznego: 

 Przynoszenie stroju sportowego (koszulka, spodenki sportowe, obuwie 
sportowe z jasną podeszwą) i przebranie się przed lekcją WF. Zwolnienie 
od rodziców nie może przekraczać 7 dni (14 dni w ciągu semestru), 
powyżej należy dostarczyć zwolnienie lekarskie. Zwolnienia krótkotrwałe 
muszą być przedstawione na lekcji w dniu, którego dotyczą. 

 Przestrzeganie przepisów bhp i regulaminu korzystania z obiektów 
sportowych 

 Wykonywanie poleceń nauczyciela 

 

Kryteria oceny ucznia:  

I. Wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki WF 

II. Postawa ucznia: aktywność i zaangażowanie ucznia w procesie 

rozwijania własnej sprawności w czasie lekcji, stosunek do przedmiotu, 

współćwiczących 

III. Przygotowanie do lekcji:  

Każdy uczeń otrzymuje raz w miesiącu tzw. motywacyjną ocenę 

bardzo dobrą. Warunkiem jej otrzymania jest aktywny, systematyczny 

udział w zajęciach wychowania fizycznego przez cały miesiąc (brak  

w danym miesiącu zwolnień, zgłaszania braku stroju i niedyspozycji) oraz 

pozytywny, nie budzący zastrzeżeń stosunek do ćwiczeń i kultury 
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fizycznej. Dopuszcza się raz w miesiącu jednorazowe zgłoszenie 

nieprzygotowani do lekcji z powodu braku stroju lub złego samopoczucia. 

Każde kolejne zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji ma wpływ na ocenę. 

IV. Aktywność pozalekcyjna – uczeń może być gratyfikowany oceną bardzo 

dobrą lub celującą za udział w zajęciach pozalekcyjnych, zawodach 

wewnątrzszkolnych  

i reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych objętych kalendarzem 

SZS. 

V. Poziom i postęp w zakresie sprawności fizycznej, umiejętności 

ruchowych, sportowo- rekreacyjnych.  

VI. Wiedza z zakresu programu nauczania 
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Ocena celująca – 6  

 uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą (5) 

 regularnie bierze udział w lekcjach wychowania fizycznego, jest aktywny 

podczas lekcji, chętnie i z zaangażowaniem wykonuje powierzone mu 

zadania 

 aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły lub w innych formach 

działalności związanych z kultura fizyczną (zajęcia sportowe 

pozalekcyjne) 

 godnie reprezentuje szkołę  w zawodach zajmując punktowane miejsca 

 osiąga sukcesy trenując w klubie sportowym (udokumentuje osiągnięcia – 

zaświadczenie od trenera potwierdzające sukcesy i dyplomy itp.) 

 zawsze posiada właściwy strój dostosowany do wymogów lekcji WF 

 swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń  

 posiada prawidłowe nawyki higieniczno – zdrowotne 

 wykazuje się bardzo dobrą znajomością przepisów gier sportowych  

i umiejętnością pomocy przy ich organizacji 
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Ocena bardzo dobra - 5 

 uczeń całkowicie opanował materiał programowy 

 ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, w odpowiednim tempie 

 i dokładnie 

 zna  przepisy dyscyplin sportowych objętych programem nauczania 

 posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie 

wykorzystuje je w praktycznym działaniu 

 jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do przedmiotu nie 

budzą najmniejszych zastrzeżeń (jest pilny, aktywny, chętnie ćwiczy, 

pozytywnie nastawiony do otoczenia) 

 bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych i zawodach 

sportowych 

 systematycznie doskonali swoja sprawność motoryczną i wykazuje duże 

postępy  

w osobistym usprawnianiu 

 przestrzega zasad higienicznego trybu życia 

 regularnie bierze udział w lekcjach wychowania fizycznego, jest aktywny 

podczas lekcji, chętnie i z zaangażowaniem wykonuje powierzone mu 

zadania 
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Ocena dobra - 4  

 uczeń w dobrym stopniu opanował treści programowe 

 ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie, z małymi 

błędami technicznymi 

 zna podstawowe przepisy dyscyplin sportowych objętych programem 

nauczania 

 posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy 

nauczyciela 

 jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do przedmiotu nie 

budzą większych zastrzeżeń (jego pilność i aktywność jest zadowalająca) 

 wkłada duży wysiłek w systematyczne kształtowanie swojego rozwoju 

psychofizycznego i wykazuje stały i dość dobry postęp w osobistym 

usprawnianiu 

 zna i stosuje zasady higieny osobistej 

 sporadycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych 
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Ocena dostateczna - 3  

 uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie 

 ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi 

błędami technicznymi 

 przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie  

i stosunku do kultury fizycznej (nie angażuje się, nie jest pilny i aktywny 

w czasie lekcji) 

 słabo zna podstawowe przepisy z dyscyplin sportowych objętych 

programem nauczania 

 często jest nieprzygotowany do lekcji - nie posiada odpowiedniego stroju 

na lekcje 

Ocena dopuszczająca  - 2 

 uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym 

 ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi 

 nie jest pilny, nie systematycznie bierze udział w zajęciach, często jest do 

nich nieprzygotowany, przez co wykazuje znikomy postęp w osobistym 

usprawniani 

 bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji - nie posiada odpowiedniego 

stroju na lekcje 

 jego postawa budzi poważne zastrzeżenia 
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Ocena niedostateczna - 1 

 uczeń nie spełnia wymagań programowych 

 nie opanował umiejętności i wiadomości zawartych w podstawie 

programowej 

 wykonuje niechętnie i jedynie najprostsze ćwiczenia, w dodatku  

z rażącymi błędami lub nie wykonuje ich wcale 

 wykazuje brak wiedzy z zakresu kultury fizycznej, nie wykazuje żadnych 

postępów w osobistym usprawnianiu 

 ma lekceważący stosunek do zajęć, jego postawa jest nieodpowiednia 

 regularnie jest nieprzygotowany do lekcji - nie posiada odpowiedniego 

stroju  

Uczeń którego frekwencja na lekcji wychowania fizycznego jest mniejsza niż 

50% jest nieklasyfikowany. 


