
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

DLA KLAS 4 - 8
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Kategorie celów nauczania:
A – zapamiętanie wiadomości
B – rozumienie wiadomości
C – stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
D – stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Poziomy wymagań a ocena szkolna:  Wyróżnia się następujące wymagania programowe:
PODSTAWOWE:  A – zapamiętanie wiadomości      B – rozumienie wiadomości      C – stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych [konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R)]
PONADPODSTAWOWE: D – stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych [dopełniające (D) i wykraczające (W)]

Wymagania konieczne (K) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające dalszą naukę, bez których uczeń nie będzie w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać 
prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.
Wymagania podstawowe (P) obejmują wymagania z poziomu K oraz wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie nauki.
Wymagania rozszerzające (R) obejmują wymagania z poziomów K i P oraz wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, dotyczące zagadnień bardziej złożonych i nieco trudniejszych, przydatnych na
kolejnych poziomach kształcenia.
Wymagania dopełniające (D) obejmują wymagania z poziomów K, P i R oraz wiadomości i umiejętności złożone dotyczące zadań problemowych o wyższym stopniu trudności.
Wymagania wykraczające (W) obejmują stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych.

Wymagania na poszczególne oceny szkolne:
 ocena dopuszczająca – wymagania z poziomu K,
 ocena dostateczna – wymagania z poziomów K i P,
 ocena dobra – wymagania z poziomów: K, P i R,
 ocena bardzo dobra – wymagania z poziomów: K, P, R i D,
 ocena celująca – wymagania z poziomów: K, P, R, D i W.

Dla uczniów z obniżonymi (z opinią o dostosowaniu do indywidualnych potrzeb): treści podstawy programowej są takie same jak dla pozostałych uczniów; dostosowane są warunki ich prezentowania.

Niedostateczna 
[1]

Wymagania na poszczególne oceny
Dopuszczająca [2] Dostateczna [3] Dobra [4] Bardzo dobra [5] Celująca [6]

Uczeń potrafi:
Uczeń nie podej-
muje próby wy-
konania ćwicze-
nia

 Uczeń 
podejmuje próbę 
wykonania 
ćwiczenia, lecz 
nie potrafi go 
wykonać

Ćwiczenie wykonane ze
znacznymi dwoma lub 
czterema niewielkimi 
błędami w płynności lub
formie ruchu

Ćwiczenie wykonane z 
jednym znacznym lub 
dwoma niewielkimi błędami
w płynności ruchu 

Ćwiczenie wykonane 
bezbłędnie z zachowaniem 
prawidłowej formy ruchu, lecz z 
małym zachwianiem płynności 
ruchu

Ćwiczenie wykonane 
bezbłędnie, w sposób płynny, 
bez dodatkowych „przyruchów” i 
w odpowiednim tempie
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Każdy uczeń zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich zadań sprawdzających, wyznaczonych przez nauczyciela prowadzącego. W przypadku niespełnienia powyższego
punktu, uczeń musi podejść do zaliczenia uzupełniającego w terminie ustalonym przez prowadzącego nauczyciela. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie 
przystąpi do sprawdzianu i nie wykorzysta możliwości zaliczenia zaległości w dodatkowym terminie.

Przygotowanie ucznia do zajęć

 schludny wygląd: długie włosy zawsze związane, zdjęta biżuteria i zegarki;
 systematyczne noszenie stroju sportowego (biała koszulka, spodenki sportowe lub dres i obuwie sportowe);
 dobór odpowiedniego stroju i obuwia do ćwiczeń, w zależności od miejsca zajęć oraz pogody.
 uczeń za każde nieprzygotowanie do lekcji otrzymuje minusa. 3 minusy = ocena niedostateczna

Postawa i aktywność ucznia podczas zajęć wf 

 zaangażowanie na lekcjach – sumienne wykonywanie zadań, chęć do ćwiczeń;
 przygotowywanie sprzętu do zajęć, przeprowadzenie rozgrzewki, demonstracja ćwiczeń, sędziowanie, pomoc innym ćwiczącym, wykazywanie inicjatywy w plano-

waniu i organizowaniu elementów lekcji;
 dyscyplina na lekcjach wychowania fizycznego (zachowanie niezagrażające bezpieczeństwu innym, przestrzeganie zasad kulturalnego kibicowania, dbałość o 

sprzęt sportowy, wykonywanie poleceń nauczyciela, stosunek do przedmiotu);
 odnoszenie się do nauczyciela właściwe i z szacunkiem;
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