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WYMGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz 
jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy, tj. biała koszulka, 
sportowe spodenki oraz zmienne, sportowe obuwie z nierysującą podeszwą). 

2. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. 
3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć wychowania fizycznego oraz przed i po 

ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni). 
4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela. Dba                  

o bezpieczeństwo swoje i kolegów. 
5. Ma postawę godną naśladowania. Jest koleżeński, pomaga słabszym i mniej sprawnym. 
6. Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą            

i celującą. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz 
jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy, tj. biała koszulka, 
sportowe spodenki oraz zmienne, sportowe obuwie z nierysującą podeszwą). 

2. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. 
3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć wychowania fizycznego oraz przed         

i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni). 
4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela. Dba                  

o bezpieczeństwo swoje i kolegów. 
5. Ma postawę godną naśladowania. Jest koleżeński, pomaga słabszym i mniej sprawnym. 
6. Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i bardzo 

dobrą. 
7. Uczeń robi systematyczne postępy. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz 
jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy, tj. biała koszulka, 
sportowe spodenki oraz zmienne, sportowe obuwie z nierysującą podeszwą). 

2. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. 
3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć wychowania fizycznego oraz przed i po 

ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni). 
4. Dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów. 
5. Ma postawę godną naśladowania. Jest koleżeński, pomaga słabszym i mniej sprawnym. 
6. Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dostateczną              

i dobrą. 
7. Uczeń robi systematyczne postępy. 
8. Mało angażuje się w życie sportowe szkoły i klasy. 



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz 
nie zawsze jest przygotowany do lekcji (często nie posiada wymaganego stroju 
sportowego). 

2. Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną. 
3. Poprawnie wykonuje elementy nauczane na ocenę dobrą i dostateczną. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1. Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz często 
jest nieprzygotowany do lekcji (nie posiada wymaganego stroju sportowego). 

2. Jest mało aktywny, niezdyscyplinowany, ma nieusprawiedliwione nieobecności oraz 
lekceważący stosunek do zajęć. 

3. Słabo wykonuje nauczane elementy na ocenę dopuszczającą i dostateczną. 
4. Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu. Nie dba 

o bezpieczeństwo swoje i kolegów. 
5. Nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. Bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia z wychowania fizycznego oraz nie jest 
przygotowany do lekcji. 

2. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji. 
3. Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu. 

Nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów. 
4. Nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela. 

  

Zgodnie z reformą programową uczeń oceniany jest głównie za zaangażowanie na lekcji, 
wkład pracy, dokonany postęp oraz stosunek do przedmiotu.  


