
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE
OCENY KLASYFIKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

OCENA CELUJĄCA:
1. Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej 

klasie
2. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami
3. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę w osobistym usprawnianiu się.
4. Przestrzega zasadę fair play w sporcie i życiu.
5. Samodzielnie podejmuje różne aktywności ujęte programem nauczania.

OCENA BARDZO DOBRA:

1. Opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w 
danej klasie

2. W miarę sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami
3. Z niewielką pomocą nauczyciela potrafi zastosować posiadaną wiedzę w osobistym 

usprawnianiu się.
4. Ćwiczenia wykonuje prawidłową techniką, dokładnie i w odpowiednim tempie, 

zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych.
5. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną.
6. Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie 

budzą najmniejszych zastrzeżeń.

OCENA DOBRA:
1. Opanował umiejętności podstawowe i samodzielnie się nimi posługuje
2. Z niewielka pomocą nauczyciela posługuje się zdobytymi podstawowymi 

wiadomościami
3. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz z małymi błędami technicznymi.
4. Posiada wiadomości z zakresu kultury fizycznej i potrafi je wykorzystać w 

praktycznym działaniu przy pomocy nauczyciela.
5. Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, 

wykazuje stałe i dobre postępy w tym zakresie.
6. Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń.

OCENA DOSTATECZNA:

1. Opanował umiejętności podstawowe i posługuje się nimi z pomocą nauczyciela
2. Uczeń dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną.
3. Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi.
4. Jego wiadomości z zakresu kultury fizycznej są na niskim poziomie i nie potrafi 

ich wykorzystać w praktyce.
5. Wykazuje małe postępy w usprawnianiu.
6. Przejawia braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do 

kultury fizyczne



OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
1. Opanował większość umiejętności podstawowych i posługuje się nimi ze znaczną 

pomocą nauczyciela
2. Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.
3. Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych 

zadań związanych z samooceną.
4. Wykazuje brak nawyków higienicznych.
5. Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu fizycznym.
6. Przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny 

stosunek do ćwiczeń.

OCENA NIEDOSTATECZNA:

1. Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania
2. Nie potrafi się posługiwać zdobytymi podstawowymi wiadomościami
3. Nie potrafi podjąć prostej aktywności fizycznej nawet z pomocą nauczyciela lub 

odmawia ich wykonania
4. Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w 

rozwoju sprawności fizycznej.
5. Braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze rozwijanie
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