
Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasie  V   

Ocenie będą podlegały następujące obszary aktywności ucznia; 
 
1. aktywność 
-  aktywność i zaangażowanie na zajęciach 
-  wysiłek wkładany przez ucznia na zajęciach 
-  sumienność 
-  systematyczność 
-  aktywność sportowa i turystyczna (udział w zawodach, rajdach ) 
-  udział w zajęciach pozalekcyjnych 
 
2. umiejętności i wiadomości 
-  poziom sprawności fizycznej i jej postęp 
-  przestrzeganie zasad fair play 
-  praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy( zastosowanie przepisów, sędziowanie) 
 
3. przygotowanie do zajęć 
-  strój i obuwie sportowe 
-  przestrzeganie higieny osobistej 
 
 4.  zachowanie 
-  stosunek do partnera, przeciwnika, 
 
Uczeń zobowiązany jest przynieść na każdą lekcję strój sportowy (nie ten w którym 
chodzi po szkole): 
- obuwie sportowe, 
- czystą koszulkę, spodenki lub dresy 
 
Uczeń może trzy razy w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych 
rozumiane jako brak stroju, Kolejne nieprzygotowanie pozwala nauczycielowi na 
postawienie oceny niedostatecznej, co w dalszej konsekwencji skutkuje obniżeniem oceny 
semestralnej/rocznej. 
 
Postępy uczniów w zakresie kształcenia i wychowania, oraz aktywności ruchowej 
kontroluje się za pomocą różnorodnych, standaryzowanych testów. Kontrola postępów 
jest środkiem informacji dla nauczyciela o stopniu realizacji zadań kształcenia                                
i wychowania. 
Testy nie są narzędziem służącym do wystawiania ocen. Nie formułuje się oceny na 
podstawie wyników testu sprawności fizycznej. Wyniki uzyskane z poszczególnych prób 
odnoszą się do postępu, który robi dany uczeń. 

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej  z wychowania fizycznego. 

O podwyższenie przewidywanej  oceny może ubiegać się uczeń który: 

-  wszystkie nieobecności  tego ucznia na zajęciach  były usprawiedliwione. 

-  w ciągu półrocza uczeń może zgłosić 3 razy nieprzygotowanie do lekcji(odnotowanie w 

dzienniku wpisaniem 1), każde następne skutkuje pozbawieniem  możliwości  wnioskowania 

o podwyższenie oceny przewidywanej. 



 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wychowania fizycznego 

 
OCENA CELUJĄCA 

Ocenę otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, wykazuje się szczególnym 

zaangażowaniem. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo – 

rekreacyjnych, bierze udział w konkursach, zawodach, reprezentując szkołę. Zna i przestrzega zasad 

bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego. Dokonuje rzetelnej samooceny i samokontroli. Zna                    

i stosuje kulturę współzawodnictwa – zasady czystej i uczciwej rywalizacji, stosuje zasady kultury kibicowania. 

Zawsze właściwie zachowuje się, zarówno w sytuacji zwycięstwa, jak i porażki. 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

Ocenę otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie bardzo dobrym. 

Cechuje go wysoka staranność i sumienność, zaangażowanie, wkłada dużo wysiłku w przebieg lekcji, oraz 

przygotowanie się do zajęć. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali swoją 

sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. Bezpiecznie wykonuje wszystkie 

zadania, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo własne i innych. Potrafi dokonać samooceny. Jest koleżeński, 

zdyscyplinowany i ambitny. Uczestniczy czynnie w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze 

sportowo – rekreacyjnym. Zna i stosuje kulturę współzawodnictwa – zasady czystej i uczciwej rywalizacji, 

właściwie się zachowuje. 

  

OCENA DOBRA 

Ocenę otrzymuje uczeń, który opanował materiał podstawy programowej w stopniu dobrym. Dysponuje dobrą 

sprawnością motoryczną, przez wkładany wysiłek osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości. 

Pracuje starannie nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, oraz przygotowuje 

się do zajęć. Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń.  Zna 

zasady bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego. 

 

OCENA DOSTATECZNA 

Ocenę otrzymuje uczeń, który opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie z widocznym wkładem 

własnym. Przejawia różne braki w zakresie kultury osobistej, w postawie i stosunku do współćwiczących. 

Swoim zachowaniem dezorganizuje pracę grupy rówieśniczej. Często nie bierze czynnego udziału w zajęciach 

opuszcza i nie wykonuje ćwiczeń na lekcji – nie przynosi stroju sportowego. Zna zasady bezpieczeństwa na 

zajęciach wychowania fizycznego. 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
Ocenę otrzymuje uczeń, który nie bierze czynnego udziału w zajęciach, jest mało sprawny fizycznie. Ćwiczenia 

wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi, nie jest pilny i wykazuje znikomy postęp                            

w usprawnianiu. Przejawia różne braki w zakresie kultury osobistej, w postawie i stosunku do współćwiczących 

i prowadzącego. Swoim zachowaniem dezorganizuje pracę grupy rówieśniczej, stwarza niebezpieczeństwo dla 

siebie i innych. Bardzo często, jest nieprzygotowany – nie przynosi stroju sportowego, nie ćwiczy. Nie 

przestrzega zasad czystej rywalizacji i zasad kulturalnego kibicowania i zachowania. Prowadzi niehigieniczny              

i niesportowy tryb życia. 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

Ocenę otrzymuje uczeń, który ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów                     

w usprawnianiu, ma duże braki w technice wykonywanych ćwiczeń. Wykazuje duże, rażące braki                              

w zakresie zachowania się wobec współćwiczących i prowadzącego zajęcia, swoim zachowaniem dezorganizuje 

pracę grupy rówieśniczej, sportowej, stwarza niebezpieczeństwo dla siebie i innych, jest nieprzygotowany 

notorycznie do lekcji – nie przynosi stroju sportowego, nie ćwiczy. Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb 

życia. 

 

 

 


