
WYMAGANIA NA OCENY 

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 
OCENA CHARAKTERYSTYKA UCZNIA 
CELUJĄCA 

      „6” 

1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo 

dobrą (5). 

2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie 

szkoły, bądź też w innych formach działalności 

związanych z kulturą fizyczną. 

3. Potrafi poprowadzić mini rozgrywki ulubionej 

dyscypliny sportowej i pełnić w nich rolę sędziego. 

4. Zajmuje punktowe miejsca w zawodach 

ogólnopolskich, wojewódzkich, bądź międzyszkolnych. 

BARDZO DOBRA 

     „5” 

1. Prawidłowo technicznie i taktycznie wykonuje zadania 

polecone przez nauczyciela. 

2. Jest bardzo sprawny fizycznie; posiada bardzo dobrą 

kondycje fizyczną. 

1. Posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej 

i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu. 

2. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną 

i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnieniu. 

3. Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do 

wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych 

zastrzeżeń. 

4. Bierze aktywny udział w zajęciach SKS i zawodach 

sportowych. 

DOBRA 

   „4” 

1. Uczeń tylko czasami poprawnie wykonuje zadania 

techniczne i taktyczne. 

2. Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną i kondycją 

fizyczną. 

3. Interesuje się wybranymi dyscyplinami sportowymi. 

4. Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad 

osobistym usprawnieniem, wykazuje stałe i dość dobre 

postępy w tym zakresie. 

5. Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej 

nie budzą większych zastrzeżeń. 

DOSTATECZNA 

       „3” 

1. Uczeń stara się poprawnie wykonywać zadania 

techniczne i taktyczne. 

2. Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną. 

3. Niesystematycznie i niechętnie próbuje osiągać postępy 



w usprawnianiu. 

4. Przejawia pewne braki w zakresie wychowania 

społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej. 

DOPUSZCZAJĄCA 

      „2” 

1. Uczeń nie wykonuje zadań technicznych i taktycznych 

zgodnie z poleceniami nauczyciela. 

2. Jest mało sprawny fizycznie. 

3. Unika wykonywania ćwiczeń – nie dba o swoja 

kondycje fizyczną. 

4. Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, 

nie potrafi wykonać prostych zadań związanych 

z samooceną. 

5. Często nie bierze aktywnego udziału w lekcji, nie nosi 

stroju wymaganego na lekcjach wf. 

6. Na zajęciach wf. przejawia poważne braki w zakresie 

wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do 

ćwiczeń. 

      

 

NAUCZYCIELE WF:                DYREKCJA SZKOŁY: 


