
 

Wymagania edukacyjne 

z wychowania fizycznego dla klas IV - VIII 

w Szkole Podstawowej nr 53 w Warszawie 

 

 

 

1. Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wychowania fizycznego dla 

klas IV - VIII szkoły podstawowej. 

Otrzymanie oceny wyższej oznacza spełnienie wymagań także na ocenę niższą.  

I. Ocena „6” – celująca  

 Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą „5”. 

 Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym bądź też w innych formach działalności 

związanych z wychowaniem fizycznym na terenie szkoły  

 Reprezentuje szkołę podczas rozgrywek międzyszkolnych.  

 Służy pomocą nauczycielowi na lekcjach w-f. 

 Swoją wzorową postawą, zachowaniem wyróżnia się na lekcjach wf . Zawsze jest 

przygotowany do lekcji, nie spóźnia się, nie opuszcza zajęć. Przestrzega zasad higieny 

osobistej.  

 Przestrzega zasad bezpieczeństwa, jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych. 

 Zawsze przestrzega zasad fair play. Potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i 

porażki. 

 Motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej. Wykazuje chęć pomocy słabszym. 

 Zawsze wykazuje gotowość do podejmowania zadań indywidulanych lub zespołowych. 

 Doskonali swoją sprawność fizyczną, która znacznie wykracza poza treści zawarte w 

podstawie programowej z w-f oraz poprawnie ją diagnozuje. 

 

II. Ocena „5” – bardzo dobra  

 Wykonuje ćwiczenia według wskazań nauczyciela na miarę swoich możliwości. 

 Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 

 Często wykazuje gotowość do podejmowania zadań indywidulanych lub zespołowych. 

 Przestrzega zasad fair play. 

 Posiada ogólne wiadomości na temat poszczególnych dyscyplin i umie je wykorzystać np. 

przy pomocy w sędziowaniu, organizacji turniejów wewnątrzklasowych 

 Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy 

w  osobistym usprawnianiu. 

 Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzi 

zastrzeżeń. Wykazuje bardzo wysoką frekwencję na lekcjach wf. Sporadycznie opuszcza 

lekcje i są to nieobecności usprawiedliwione. Jest zdyscyplinowany i  obowiązkowy, zawsze 

przygotowany do lekcji.  

 Uczestniczy w rozgrywkach między klasowych. 



 Bierze udział we wszystkich pomiarach sprawności fizycznej przeprowadzonych 

w  pierwszym i drugim semestrze nauki. 

 Umie ocenić swoje mocne i słabe strony. Wykazuje chęć samodoskonalenia. 

 Posiada wiadomości i umiejętności z w-f zawarte w programie nauczania i podstawie 

programowej. 

 

III. Ocena „4” - dobra  

 Ćwiczenia wykonuje prawidłowo z pomocą nauczyciela.  

 Posiada wiadomości i potrafi je wykorzystać w praktyce z pomocą nauczyciela. 

 Jego postawa społeczna i stosunek do wychowania fizycznego nie budzi większych 

zastrzeżeń, zdarzają mu się nieprzygotowania, jednak nie otrzymuje oceny niedostatecznej.  

 Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych.  

 Wykazuje się dobrą frekwencją. 

 Posiada wiadomości na temat dyscyplin sportowych realizowanych w programie nauczania 

oraz umiejętności z nich na miarę swoich możliwości fizycznych. 

 Zabiega o uzupełnienie sprawdzianów  -  pomiarów sprawności fizycznej i umiejętności z 

poszczególnych dyscyplin sportowych. 

 Czasami wykazuje gotowość do podejmowania zadań indywidualnych lub zespołowych. 

 Stara się przestrzegać zasad fair play. 

 

IV. Ocena „3” - dostateczna  

 Ćwiczenia wykonuje z pewnymi niedociągnięciami technicznymi. 

 W jego wiadomościach z zakresu wf są znaczne luki, a tych, które posiada, nie potrafi 

wykorzystać w praktyce, wykazuje małe postępy w usprawnieniu, nie wykazuje 

zainteresowania lekcją. 

 Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego w postawie i stosunku do 

wychowania fizycznego, często popada w konflikty z kolegami, nie respektuje zasad. 

 Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych, wykazuje brak zainteresowania nimi. 

 Wykazuje się słabą frekwencją. Zdarza mu się unikać lekcji wf (brak usprawiedliwionych 

nieobecności). 

 Posiada wiadomości oraz umiejętności na miarę swoich możliwości fizycznych, ale nie 

przejawia zaangażowania by podnieść swoją sprawność i wiadomości z  poszczególnych 

dyscyplin.  

 Sporadycznie wykazuje gotowość do podejmowania działań indywidualnych lub 

zespołowych. 

 Czasami swoim zachowaniem zdarza mu się stwarzać sytuacje zagrażające bezpieczeństwu. 

 

V. Ocena „2” – dopuszczająca  

 Ćwiczenia wykonuje niedokładnie, niestarannie, bez chęci i zaangażowania. 

 Często swoim zachowaniem zdarza mu się stwarzać sytuacje zagrażające bezpieczeństwu. 

 Nigdy nie wykazuje gotowości do podejmowania działań indywidualnych lub zespołowych. 

 Nie przestrzega zasad fair play. Nie umie zachować się w sytuacji porażki. 

 Posiada małe wiadomości z zakresu wf, przejawia poważne braki w zakresie wychowania 

społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń. 



 Wykazuje się słabą frekwencją, unika lekcji wf (nieobecności usprawiedliwione i 

nieusprawiedliwione tylko na lekcjach wychowania fizycznego). 

 Posiada wiadomości oraz umiejętności poniżej wymagań zawartych w podstawie 

programowej i nie wykazuje żadnych chęci samodoskonalenia się.  

 

VI. Ocena „1” – niedostateczna  

 Uczeń nie spełnia minimum wymagań stawianych przez program i podstawę programową oraz 

przez nauczyciela.  

 Ma lekceważący i niechętny stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w 

usprawnianiu, bardzo często jest nieprzygotowany. 

 Wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego, jego stosunek do 

przedmiotu jest niechętny. 

 Wykazuje się niską frekwencją. Unika lekcji wf (nieobecności nieusprawiedliwione tylko na 

lekcjach wf). 

 Bardzo często swoim zachowaniem stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu. 

 Nigdy nie wykazuje gotowości do podejmowania działań indywidulanych lub zespołowych. 

Jeżeli uczeń nie osiągnie 50% obecności na lekcjach wf może być nieklasyfikowany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


