
 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO  

w Szkole Podstawowej Nr 10  

w Rzeszowie 

 

 

 

Wymagania edukacyjne dla klasy IV - VIII są zgodne z nową podstawą 

programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 

2017r.) i Statutem Szkoły, opracowane są na podstawie autorskiego programu 

nauczania z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej - I i II 

etapu edukacyjnego autorstwa Krzysztofa Warchoła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CELE KSZTAŁCENIA: 

1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i oceny własnego rozwoju fizycznego oraz 

sprawności fizycznej. 

2. Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej. 

3. Poznawanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej. 

4. Kształtowanie umiejętności rozumienia związku aktywności fizycznej ze zdrowiem oraz 

praktykowania zachowań prozdrowotnych. 

5. Kształtowanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających całożyciowej aktywności 

fizycznej. 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 

1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralna częścią wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania w szkole. 

2. Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony 

poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych w procesie szkolnego 

wychowania fizycznego. Uczeń jest informowany na bieżąco o uzyskanych ocenach 

cząstkowych i możliwości ich poprawy. 

3. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

4. Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej uwzględnia się przede wszystkim wysiłek ucznia, 

wynikający z realizacji programu nauczania oraz systematyczny i aktywny udział w lekcjach 

wychowania fizycznego. 

5. Ocena może być podniesiona za potwierdzoną na piśmie dodatkowa aktywność ucznia, np.: 

udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, zawodach sportowych, turniejach i rozgrywkach 

pozaszkolnych lub innych osiągnięciach sportowych ucznia. 

6. Podniesienie oceny na koniec I semestru lub roku szkolnego może być tylko o jeden stopień. 

7. Ocenę za dodatkową aktywność ucznia nauczyciel może wystawiać dwa razy w roku szkolnym 

– na koniec pierwszego i drugiego semestru. 

8. Obniżenie oceny z wychowania fizycznego na koniec semestru lub roku szkolnego następuje 

wskutek negatywnej postawy ucznia, rażącego zaniedbania swoich obowiązków, np.: bardzo 

częste braki stroju, niesystematyczne ćwiczenie, nie uczestniczenie w sprawdzianach, wrak 

właściwego zaangażowania w czasie lekcji. 

9. Ocena może być obniżona o jeden stopień. 

10. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego decyzją administracyjną dyrektora 

szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii (Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015 

r.). Dotyczy to wszystkich zaświadczeń lekarskich wystawionych na okres dłuższy niż jeden 

miesiąc. 

11. Uczeń korzystający z całkowitego zwolnienia ma obowiązek biernego uczestniczenia w 

zajęciach. W wyjątkowych wypadkach, uczeń może być zwolniony z ostatniej lub pierwszej 

lekcji wychowania fizycznego na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców. 

12. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć na okres uniemożliwiający wystawienie oceny 

semestralnej lub klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego, zamiast oceny nauczyciel 

wychowania fizycznego wpisuje „zwolniony” albo „zwolniona”. Zwolnienie z zajęć na basenie 

skutkuje tylko brakiem oceny cząstkowej (Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015 r.) 



13. Uczeń może być nieklasyfikowany z wychowania fizycznego, jeżeli brak jest podstaw do 

ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 

szkolnym planie nauczania. 

14. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

15. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

16. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje zadania praktyczne, które były przedmiotem nauczania 

wychowania fizycznego w trakcie semestru lub roku szkolnego. 

17. Oceny cząstkowe za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych 

będą realizowane wg następującej skali: 

1-niedostateczny 

2-dopuszczający 

3-dostateczny 

4-dobry 

5-bardzo dobry 

6-celujący 

Dopuszczalne jest stosowanie „+” i „-‘’ w ocenach cząstkowych. 

PROCEDURA UZYSKANIA WYZSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY Z OBOWIĄZKOWYCH 

ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w SP 10 jest zgodna obowiązującym Statutem 

Szkoły. 

Aby uczeń mógł poprawiać ocenę z zajęć edukacyjnych musi spełnić następujące  warunki: 
 

1. W trakcie roku szkolnego na bieżąco poprawiał oceny niedostateczne ze sprawdzianów; 

2. Z tytułu usprawiedliwionej nieobecności  uregulował w terminie wszystkie zaległości; 

3. Prezentuje pozytywną postawę i stosunek do obowiązków szkolnych. 

 

Egzamin z wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Nauczyciel ustala 
formę i zakres dodatkowego sprawdzenia umiejętności ucznia. 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE OBEJMUJĄ: 

1. Umiejętności:  

a) aktywny udział w zajęciach, 

b) poziom sprawności fizycznej i jej postęp, 

c) sumienność, 

d) systematyczność, 

e) przestrzeganie zasad fair play, 

f) respektowanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych, 

g) przeprowadzenie rozgrzewki w zależności od rodzaju aktywności. 



 
2. Wiadomości:  

a) uczeń zna cechy prawidłowej postawy ciała, 

b) uczeń zna wybrane zdolności motoryczne człowieka, 

c) uczeń zna regulamin sali gimnastycznej i boiska sportowego, 

d) uczeń zna, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia, 

e) uczeń zna zasady zdrowego odżywiania, 

f) uczeń zna ćwiczenia kształtujące wybrane zdolności motoryczne,  

g) uczeń zna ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała. 

 
3. Aktywność: 

a) udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

b) aktywność sportowa i turystyczna (udział w zawodach, rajdach), 

c) praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy (zastosowanie przepisów, pomoc i samodzielne 

sędziowanie, planowanie rozgrywek sportowych). 

 
4. Przygotowanie do zajęć: 

a) strój i obuwie sportowe, 

b) przestrzeganie higieny osobistej i czystości odzieży. 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ LUB ROCZNEJ  

Ocenę CELUJĄCĄ może uzyskać uczeń, który: 

a) spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą, 

b) zawsze jest przygotowany do lekcji, nosi strój sportowy i obuwie sportowe, w razie 

niedyspozycji do ćwiczeń posiada usprawiedliwienie (od rodzica lub lekarza), 

c) nie spóźnia się na lekcje, 

d) jest aktywny i zaangażowany, 

e) oceny z testów i sprawdzianów umiejętności są bardzo dobre, 

f) bierze udział w zawodach szkolnych, reprezentuje szkołę w zawodach międzyszkolnych lub 

uprawia wybraną dyscyplinę sportową osiągając znaczne sukcesy (potwierdzone 

dyplomami, zaświadczeniem z klubu), 

g) chętnie pomaga w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów szkolnych. 

 

Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) nie przekroczył dopuszczalnej liczby braków stroju w semestrze (3), w razie niedyspozycji 

do ćwiczeń posiada usprawiedliwienie (od rodzica lub lekarza), 

b) całkowicie opanował materiał programowy, 

c) chętnie i aktywnie bierze udział w lekcjach, 

d) oceny z testów i sprawdzianów umiejętności są co najmniej dobre, 

e) ambitnie dąży do poprawy swojej sprawności, 

f) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych (zajęcia i kółka sportowe, gimnastyka 



korekcyjno-kompensacyjna), 

g) starannie i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania. 

 

 

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) ma nie więcej niż 7 braków stroju w semestrze, 

b) uczeń w większej części opanował materiał programowy, 

c) bierze udział we wszystkich testach i sprawdzianach umiejętności, uzyskując oceny na 

miarę swoich możliwości, 

d) ma pojedyncze zwolnienia z lekcji, 

e) ćwiczenia wykonuje prawidłowo, nie dość dokładnie, z małymi błędami, 

f) potrzebuje motywacji podczas wykonywania zadań ruchowych, 

g) nie zawsze potrafi współpracować w zespole. 

 

Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:  

a) ma liczne braki stroju ( ponad 7 w semestrze),  

b) uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie, 

c) jest mało aktywny i zaangażowany w czasie lekcji, 

d) często zwalnia się z pojedynczych lekcji i spóźnia się na nie, 

e) nie uczestniczy we wszystkich testach i sprawdzianach umiejętności, osiąga w nich wyniki 

dostateczne i nie dąży do ich poprawy. 

 

Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który; 

a) ma bardzo liczne braki stroju, 

b) opanował materiał programowy na niskim poziomie, 

c) wykazuje brak zaangażowania i chęci uczestnictwa w lekcji, 

d) powierzone mu zadania wykonuje niestarannie i niedbale, 

e) ma braki w ocenach z testów i sprawdzianów umiejętności, unika udziału w nich, 

f) spóźnia się i lekceważy przedmiot. 

 

Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) uczeń nie ćwiczy na lekcjach lub ćwiczy sporadycznie, 

b) nie bierze udziału w testach i sprawdzianach umiejętności, 

c) nie opanował programu, 

d) ucieka z lekcji, spóźnia się notorycznie, 

e) lekceważy przedmiot i nauczyciela. 

 



 

 

Dodatkowe wymagania: 

1. Zgłaszanie nieprzygotowania do lekcji przez ucznia - dopuszczalne są trzy nieprzygotowania do 

zajęć w semestrze, czwarte powoduje wstawienie oceny niedostatecznej do dziennika. Kolejne 

oceny niedostateczne uczeń otrzyma za następne ósme, dwunaste itd. nieprzygotowanie do 

zajęć. 

2. Z zajęć na basenie uczniowie otrzymują jedną ocenę cząstkową, która jest wystawiana przez 

nauczyciela na podstawie: systematyczności udziału w zajęciach, aktywności w czasie tych 

zajęć, postawy wobec przedmiotu, nauczyciela i współćwiczących. 

 

 


