
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WF – KLASY IV - VIII

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny

Ocenę celującą otrzymuje uczeń,

który:

1.  Wykazuje bardzo dużą aktywność  i  zaangażowanie

na lekcjach.

2. Jest zawsze przygotowany do zajęć (posiada zawsze

strój sportowy). 

3.  Wkłada  bardzo  dużo  wysiłku  w  wykonywane

zadania.

4. Powierzone zadania wykonuje sumiennie i starannie.

5. Systematycznie uczęszcza na zajęcia (usprawiedliwia

nieobecności). 

6. Przestrzega zasady fair play na boisku i w życiu. 

7. Chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.

8. Jest zaangażowany w działalność sportową szkoły. 

9.  Chętnie  pracuje  na  rzecz  szkolnego  wychowania

fizycznego. 

10.  Chętnie  reprezentuje  szkołę  w  rozgrywkach

sportowych.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje 

uczeń, który:

1. Na zajęciach jest aktywny i zaangażowany. 

2.  Jest  przygotowany  do  zajęć  (dopuszcza  się

jednokrotny brak stroju sportowego w semestrze). 

3. Starannie i sumiennie wykonuje powierzone zadania.

4.  Systematycznie  uczęszcza  na zajęcia  -  zdarzają  się

pojedyncze nieobecności.

5. Przestrzega zasady fair play na boisku. 

6.  Dość  regularnie  uczestniczy  w  zajęciach

pozalekcyjnych. 

7. Pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego.



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, 

który:

1.  Nie  zawsze  jest  aktywny  i  zaangażowany  na

zajęciach.

2. Z reguły jest przygotowany do zajęć (dopuszcza się

dwukrotny brak stroju sportowego w półroczu).

3. Dość często jest nieobecny na zajęciach. 

4.  Potrzebuje  motywacji  podczas  wykonywania  zadań

ruchowych.

5. Na zajęcia pozalekcyjne uczęszcza nieregularnie.

6.  Nie  pracuje  na  rzecz  szkolnego  wychowania

fizycznego.
Ocenę dostateczną otrzymuje 

uczeń, który:

1. Nie wykazuje szczególnej aktywności na zajęciach. 

2. Bywa bardzo często nieprzygotowany do zajęć. 

3. Często jest nieobecny na zajęciach. 

4.  Powierzone  zadania  wykonuje  niestarannie

i niedbale. 

5.  Nie  uczestniczy  w  zajęciach  pozalekcyjnych

i pozaszkolnych. 

6.  Nie  pracuje  na  rzecz  szkolnego  wychowania

fizycznego i nie szanuje sprzętu sportowego.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje 

uczeń, który:

1. Na zajęciach nie wykazuje żadnej aktywności. 

2. Regularnie jest nieprzygotowany do zajęć. 

3. Bardzo często opuszcza zajęcia.

4.  Powierzone  zadania  wykonuje  bardzo  niestarannie,

okazując lekceważący stosunek do tego, co robi.
Ocenę niedostateczną otrzymuje 

uczeń, który:

1.  Na zajęciach  nie  wykonuje  i  nie  chce  wykonywać

żadnych powierzonych mu zadań. 

2.  Wykazuje  skrajnie  lekceważący  stosunek  do

przedmiotu. 

3. Nigdy nie jest przygotowany do zajęć. 

4. Samowolnie i nagminnie opuszcza zajęcia.


