
Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego  

w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim  

 

Ocena powinna być przemyślanym działaniem zmierzającym do poprawy rezultatów działania. 

Należy uczniowi przedstawić informację o jego aktywności, postępach, trudnościach, specjalnych 

uzdolnieniach. 

Cele oceniania: 

-poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach; 

-umożliwienie uczniowi samorealizacji i planowania rozwoju przez poznanie własnej sprawności i 

umiejętności; 

-motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku i samodoskonalenia się; 

-dostarczanie rodzicom i nauczycielom rzetelnej informacji o postępach, trudnościach i specjalnych 

uzdolnieniach; 

-umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia. 

 

Ocenianie powinno być: 

-rzetelne- oparte na zaufaniu; 

-trafne –ściśle określony zakres informacji; 

-jasne i zrozumiałe –czytelne kryteria dla uczniów i rodziców; 

-obiektywne i zindywidualizowane – kryteria oceny te same dla wszystkich uczniów, z 

uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i możliwości; 

-jawne –prawo rodziców i uczniów do bieżącej informacji o uzyskanych ocenach. 

Celem oceny nie jest porównywanie uczniów czy wskazywanie braków, lecz podkreślanie 

tego, co uczeń już opanował i zdobył. 

Niedopuszczalne jest ocenianie na podstawie testów sprawności fizycznej. 

Ocena powinna być wypadkową czterech składowych: 

-chęci – czyli wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z zadań; 

-postępu- czyli poziomu osiągniętych zmian w stosunku do diagnozy początkowej; 

-postawy- czyli stosunku do partnera, przeciwnika, zaangażowania w przebieg  zajęć i stosunku do 

własnej aktywności; 

-rezultatu- czyli informacji o osiągniętych wynikach, dokładności wykonania zadania, poziomu 

zdobytej wiedzy. 

        Standardy wymagań wskazują jakie rodzaje osiągnięć i na jakim poziomie będą poddane 

pomiarowi decydującemu o ocenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czynniki wpływające na ocenę z wychowania fizycznego zakresie: 

1 Umiejętności – 20% 

-   sprawność fizyczna 

 Cechy motoryczne: szybkość, wytrzymałość, skoczność, siła, gibkość, moc. 

2. Wiadomości – 20%  

 dbałość i odpowiedzialność za zdrowie własne i innych 
 znajomość zasad prozdrowotnego stylu życia 
 praktyczne wykorzystanie wiadomości o sporcie 
 świadomość celowości wykorzystania ćwiczeń fizycznych 

3.Postawy –60% 

 wysiłek włożony przez ucznia, 
 aktywność podczas zajęć, 
 systematyczność udziału w zajęciach, 
 zdyscyplinowanie na zajęciach lekcyjnych, 
 postęp w usprawnianiu, 
 przestrzeganie regulaminów obiektów sportowych, korzystanie ze sprzętu sportowego, zasad 

bezpieczeństwa podczas zajęć, 
 udział w zajęciach pozalekcyjnych, 
 udział w zawodach sportowych 
 kulturalne zachowanie podczas kibicowania 
 współdziałanie w zespole 

 

Informacje o przyjętej skali ocen, kryteriach ocen, przedmiocie oceny i sposobach informowania o 

otrzymanych ocenach. 

 

1. Skala ocen: 

Zarówno w ocenianiu cząstkowym jak i semestralnym oraz rocznym stosowane są 

następujące stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki: 

1- niedostateczny 

2- dopuszczający  

3- dostateczny 

4- dobry 

5- bardzo dobry 

6- celujący 

dodatkowe oznaczenia  + 

2.Przedmiot oceny 

      Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki zajęć. 

Ocenianiu podlegają: 

-aktywność podczas zajęć, 

-systematyczność udziału w zajęciach, 

-sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przedmiotu; 

-zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć; 

-stosunek do partnera i przeciwnika; 

-stosunek do własnego ciała; 



-zaangażowanie w realizacje zadań; 

-postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas z 

indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami; 

-osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania 

 i poziom zdobytej wiedzy. 

    W klasie programowo najwyżej, przy wystawianiu oceny końcowo-szkolnej będą brane pod uwagę 

oceny uzyskane w klasach wcześniejszych. 

2. Kryteria ocen  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy 

oraz systematycznością i aktywnością. Bardzo dobrą frekwencją,  twórczą postawą, 

umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie. 

Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo-

rekreacyjnych, bierze udział w konkursach, zawodach i olimpiadach, reprezentując szkołę. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania dla danej klasy. 

Staranność, aktywność i systematyczność w wykonywaniu zadań oraz zaangażowanie w 

przebieg lekcji ,frekwencja i przygotowanie się do zajęć są na bardzo wysokim poziomie. Taki 

uczeń prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali swoją sprawność 

motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. Uczestniczy czynnie w zajęciach 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków, osiąga 

postępy w poszczególnych klasach w opanowaniu umiejętności i wiadomości. Staranność, 

aktywność i systematyczność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz 

przygotowania się do zajęć są na wysokim poziomie. Taki uczeń prowadzi higieniczny tryb 

życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-

rekreacyjnym. 

 Oceny dostateczną lub dopuszczającą otrzymuje uczeń adekwatnie do wysiłku włożonego w 

wywiązanie się z obowiązków, stopnia postępu opanowaniu umiejętności i wiadomości  w 

poszczególnych klasach, poziomu aktywności i systematyczności oraz sumienności w 

wykonywaniu zadań, zaangażowania w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania się do 

zajęć. 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególny lekceważący stosunek do 

obowiązków wynikających ze specyfiki poziomu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, swoim 

zachowaniem dezorganizuje prace, nie wykazuje aktywności i systematyczności podczas zajęć 

stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. 

Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia.  

 Za dodatkowe przygotowanie się do zajęć, aktywność i zaangażowanie się w przebieg zajęć uczeń 

otrzymuje „+” . Trzy takie znaki w ciągu semestru zamieniane jest w cząstkową ocenę bardzo dobrą. 

 

4.Sposób informowania o ocenach 

     O uzyskaniu poszczególnych ocen uczniowie będą informowani przez wpis do dziennika. O 

zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec I i II semestru rodzice i uczeń powiadamiani są przez 

wychowawców klas,  na 2 tygodnie przed radą klasyfikacyjną. O uzyskanej przez ucznia ocenie 

niedostatecznej na koniec semestru lub roku szkolnego rodzice zostaną powiadomieni pisemnie przez 

wychowawców klas, na tydzień przed radą  klasyfikacyjną. 

 


