
Wymagania programowe na poszczególne oceny z wychowania 
fizycznego w klasie  II i III klas gimnazjalnych 

 
 

  
1.  Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego uwzględnia się  

             systematyczność udziału ucznia w zajęciach  
             wychowania fizycznego oraz aktywności ucznia w  
             działaniach    podejmowanych przez   szkołę na rzecz  kultury 
             fizycznej  (oprócz wysiłku wkładanego przez  
             ucznia w  wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 
             specyfiki tych zajęć). 
 

2.  Przedmiotowy System Oceniania ucznia polega na rozpoznawaniu przez  
             nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez  
             ucznia  umiejętności  i wiadomości z wychowania fizycznego.  
 

3. Ocena z wychowania fizycznego wystawiana jest dwa razy w ciągu roku 
            szkolnego (na pierwsze półrocze oraz na koniec roku szkolnego), 
            zgodnie z podanymi w PSO zasadami w skali od 1 do 6. 
            Na ocenę z wychowania fizycznego składa się ocena zajęć z podstawy 
            programowej oraz oceny zajęć fakultatywnych.  
 

4. Oceny klasyfikacyjne na pierwsze i drugie półrocze wystawiane 
 są według następującej skali ocen: 
 

                      Niedostateczny – 1 
                      Dopuszczający - 2 
                      Dostateczny  - 3 
                      Dobry – 4 
                      Bardzo dobry – 5 
                      Celujący - 6 
. 

5. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów  
            prawnych o wymaganiach edukacyjnych  
            wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 
            o sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteriach oceny z  
            wychowania fizycznego. 
 
 
 
 
 



6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę:  
 

                  
- sprawność i umiejętności, 
- aktywność, systematyczność i frekwencję,  
- wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

                             z obowiązków  wynikających z zajęć wychowania fizycznego,  
                          - wiadomości, 

  - reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych .  
 

7.    Każdy uczeń podlega ocenie z wychowania fizycznego. 
 

      9.    Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni  
              psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej  
              obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego 
              stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty  
              rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 
              edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.  
 
   10.    W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć  
             wychowania fizycznego.  
 
   11.    Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły 
             na podstawie opinii lekarza specjalisty lub poradni pedagogiczno- 
             psychologicznej. 
 
   12.      W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji  przebiegu 
               nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”. 
 
   13.     Uczniowie na początku roku szkolnego informują nauczyciela 
              uczącego o uczestnictwie w zajęciach pozalekcyjnych 
              sportowo – ruchowych. 
 
   14.     Rodzic zobowiązany jest do zgłoszenia indywidualnych potrzeb 
             ucznia wynikających z uprawiania dyscypliny sportowej 
             poza szkołą we wrześniu nowego roku szkolnego do nauczyciela 
             uczącego jego dziecko, lub tuż po rozpoczęciu treningów. 
 
   15.     Jeśli uczeń chce, aby jego osiągnięcia sportowe, osiągane poza 
              szkołą   były brane pod uwagę przy ocenieniu semestralnym, 
              zobligowany jest do zgłoszenia  sukcesów bezpośrednio do nauczyciela 
              uczącego, wraz z udokumentowaniem tych sukcesów 
             ( dyplomy, medale, pisemne potwierdzenie trenera z  klubu sportowego). 



    
   16.     Uczniowi, który rozwija swoje talenty i zainteresowania   
             na zajęciach sportowych pozalekcyjnych, (uczestnictwo stałe w 
             klubie    sportowym) ,  a jego aktywność   na  obowiązkowych  
             zajęciach wychowania fizycznego    nie budzi    zastrzeżeń   
             oraz bierze udział w zawodach sportowych Szkolnego 
             Związku Sportowego lub związków z danej dziedziny sportu 
             i  uzyskuje tam wysokie wyniki można  podwyższyć 
             ocenę z wychowania fizycznego. 
    
      
 
Kryteria ocen z wychowania fizycznego w klasach I– II – III 
 
Celujący ( 6 ):  
 
-  uczeń posiadł sprawności, umiejętności i wiedzę wysokim stopniu wobec 
stawianych wymagań  zgodnie z treściami programowymi,  
-  aktywnie uczestniczył we wszystkich lekcjach w-f,  
-  zna przepisy i zasady gier sportowych, potrafi współorganizować i  
   sędziować imprezę rekreacyjno -sportową,  
-  rozumie sens uprawiania ćwiczeń ruchowych i ich wpływ na rozwój  
   organizmu, 
-  rozumie i wykonuje porównawcze próby testu informujące o rozwoju  
   sprawności kondycyjno -koordynacyjnej, 
-  posiadł nawyki dbałości o higienę stroju, osobistą i estetykę miejsca  
   ćwiczeń,  
-  uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym i godnie  
   reprezentuje szkołę na zawodach sportowy szczebla gminnego  
   powiatowego i wojewódzkiego ( uczeń taki może mieć podwyższoną ocenę 
semestralną),  
-  jest  kulturalny na imprezie sportowej i obiektywny w samoocenie i  
   ocenianiu innych.  
 
 
 
Bardzo dobry ( 5 ):  
 
-  uczeń opanował zakres wymaganych wiadomości i umiejętności,  
   rozumie i potrafi stosować ćwiczenia kształtujące i korekcyjne,  
-  aktywnie uczestniczył w lekcjach w -f . 
-  rozumie i stosuje zasady higieniczno -zdrowotne podczas nauki 
   i   wypoczynku,  



-  uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym i godnie  
   reprezentuje szkołę na zawodach sportowy szczebla gminnego  
   powiatowego i wojewódzkiego ( uczeń taki może mieć podwyższoną ocenę 
semestralną), 
-  uczestniczy i współorganizuje zawody sportowe oraz przestrzega zasady  
   „fair -play”,  
-  jest koleżeński i kulturalny w szkole i w życiu codziennym. 
 
Dobry (4): 
 
-  uczeń prezentuje dobrą sprawność fizyczną,  
-  nie opuszcza zajęć w-f oraz wykazuje się dużą aktywnością 
    i zaangażowaniem na lekcjach,  
-  troszczy się o higienę osobistą,  
-  opanował wiadomości i umiejętności jako podstawowe elementy wiedzy 
    o zajęciach ruchowych, 
-  potrafi dokonywać obiektywnej samooceny sprawności swojej i kolegów,  
-  jest opanowany, koleżeński, kulturalny w szkole na imprezie sportowej 
   i w domu. 
 
Dostateczny (3):  
 
-  uczeń systematycznie pracuje na zajęciach w-f,  
-  opanował podstawowe wymagania z wiadomości, umiejętności 
    i motoryczności  w  
   zakresie    umożliwiającym postęp w dalszym kontynuowaniu zajęć w-f, 
-  posiada nawyki higieniczno zdrowotne,  
-  jest koleżeński i uczynny. 
 
Dopuszczający (2): 
 
-   uczeń ledwie spełnia podstawowe wymagania motoryczne  
    i sprawnościowe lub jest bliski ich spełnienia,  
-  wykazuje niską aktywność na zajęciach w- f  lub często je opuszcza,  
-  w ograniczonym stopniu opanował nawyki higieniczno -zdrowotne, 
-  nie uczestniczy w organizacji imprez rekreacyjnych przez zespół klasowy 
 
 
Niedostateczny (1): 
 
-   uczeń nie jest pilny i systematyczny na zajęciach w-f  lub często je opuszcza,  
-   nie dba o fizyczny rozwój swego organizmu i nie czyni żadnych  
  postępów w sprawności fizycznej, 



-  wykazuje znaczące braki w integracji zespołowej wychowaniu  społecznym. 

   17.     Oceny ze sprawdzianów. 

 
          -   Uczeń może uzyskać ze sprawdzianów ocenę w skali od 1 do 6. 
          -   Po otrzymaniu oceny niezadawalającej ze sprawdzianu uczeń 
              ma możliwość poprawy w ciągu dwóch tygodni od daty  
              wykonania zadania. 
          -   Osoba, która nie mogła wykonać sprawdzianu  
              ( w przypadku nieobecności, choroby itp.) musi zaliczyć go 
               w ciągu dwóch tygodni. 
          -   Okres zaliczenia może być również wyznaczony indywidualnie 
               np. ze względu na dłuższą nieobecność na lekcji, spowodowaną 
               chorobą lub kontuzją, lub w przypadku uprawiania  
               sportu    wyczynowego (cykl treningowy – po zasięgnięciu  
               opinii   rodzica) nie później jednak niż do końca semestru. 
          -   Uczeń może poprawić ten sam sprawdzian tylko jeden raz, 
               w tym przypadku wstawiamy lepszą ocenę. 
 
18.      Aktywność i frekwencja wpływa w sposób zdecydowany na ocenę 
            półroczna i roczną z wychowania fizycznego. 
 
19.       Uczeń może przed zajęciami zgłosić raz w ciągu półrocza  
            nieprzygotowanie do lekcji bez konsekwencji. Kolejny brak stroju 
            oznacza ocenę niedostateczna z aktywności. W przypadku zwolnienia 
            od rodzica uczeń powinien mieć wymagany strój sportowy. 
 
20.       Wymagany strój sportowy:  
             ciemne spodenki, biała koszulka, zmienne buty sportowe na  
             jasnej podeszwie ,w niesprzyjających warunkach 
             atmosferycznych wymagany jest dres i zmienne  
             buty sportowe oraz ciemne spodenki i biała koszulka 
 
 21.      Klasyfikacja półroczna i roczna. 
 
            - Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do  
              ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia  
              na zajęciach przekraczającą połowę czasu przeznaczonego  
              na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  
 
            -  Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej  
               nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny zgodnie  



               z  założeniami Szkolnego Systemu Oceniania. 
 
 
 
 
 
WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNNAZJUM 
 
Z PIŁKI SIATKOWEJ DLA UCZNIÓW 
 
Klasa I 
 
    1.   Uczeń potrafi przyjąć pozycję siatkarską niską i wysoką. 
    2.   Uczeń potrafi wykonać odbicie piłki sposobem oburącz górnym. 
    3.   Uczeń potrafi wykonać odbicie piłki sposobem oburącz dolnym. 
    4.   Uczeń potrafi samodzielnie odbijać piłkę na przemian sposobem 
          górnym i dolnym. 
    5.   Uczeń potrafi wykonać zagrywkę sposobem dolnym 
          i sposobem   tenisowym. 
    6.   Uczeń zna przepisy gry w piłkę siatkową. 
 
Klasa II 
 

1. Uczeń potrafi wykonać odbicie piłki sposobem oburącz górnym: 
            potrafi wystawić piłkę przed siebie 
            potrafi nagrać piłkę do zawodnika wystawiającego pod siatką 

2. Uczeń potrafi wykonać zagrywkę sposobem dolnym: 
            potrafi nagrać piłkę do zawodnika wystawiającego pod siatką z  
              podania z  przeciwnego pola gry 
            potrafi odebrać zagrywaną piłkę sposobem dolnym i nagrać  
              do  zawodnika  wystawiającego 
     3.  Uczeń potrafi wykonać zagrywkę tenisową 
     4.  Uczeń potrafi wykonać wystawę piłki na prawe i lewe skrzydło. 
     5.  Uczeń potrafi samodzielnie zorganizować pole do gry  
          w piłkę siatkową, zna wymiary boiska oraz wysokości siatki. 
 
Klasa III 
  
     1.  Uczeń potrafi zaatakować wystawioną piłkę. 
     2.  Uczeń potrafi grać blokiem. 
     3.  Uczeń potrafi zagrać taktycznie (wie na czym polega kiwnięci piłki). 
     4.  Uczeń potrafi w parze odbijać piłkę na przemian sposobem 
          górnym i dolnym. 



     5.  Uczeń potrafi plasować i odebrać plasowaną piłkę. 
 
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z LEKKOATLETYKI DLA UCZNIÓW 
GIMNNAZJUM 
 
Klasa I  
 

1.  Uczeń potrafi wykonać  start niski i wysoki na komendy  
 w biegach  krótkich i długich. 

    2.   Uczeń potrafi wykonać pchnięcie kuli z miejsca. 
    3.   Uczeń potrafi wykonać odbicie jednonóż i oddać skok w dal 
          techniką naturalną. 
Klasa II 
 
1.  Uczeń potrafi pokonać dystans biegów krótkich i długich  

 poprawną techniką ze startów niskiego i wysokiego. 
2.  Uczeń potrafi wykonać pchnięcie kulą z ustawienia bokiem. 
3.  Uczeń potrafi przekazać pałeczkę sztafetową od dołu w biegu. 

 
Klasa III 
 
 1.   Uczeń potrafi regulować tempo i wysiłek w biegach długich. 
 2.   Uczeń potrafi przekazać pałeczkę sztafetową od góry w biegu. 
 3.   Uczeń potrafi wykonać pchnięci kulą poślizgiem z  
       ustawienia tyłem/bokiem 
 
 
WYMAGAN IA EDUKACYJNE Z KOSZYKÓWKI DLA UCZNIÓW 
GIMNNAZJUM 
 
Klasa I  
 
1.  Uczeń potrafi wykonać podania i chwyty w biegu w dwójkach i trójkach. 
2.  Uczeń potrafi wykonać kozłowanie w biegu ze zmianą kierunku 
      i tempa biegu. 
3.Uczeń potrafi wykonać rzut z biegu z prawej lub lewej strony kosza. 
 
Klasa II 
 
1.  Uczeń potrafi wykonać zwody z piłką i bez piłki, uwalniając się obrońcy. 
2.  Uczeń potrafi wykonać rzut z biegu po podaniu z prawej lub lewej strony. 
3.  Uczeń potrafi zastosować system obrony pod koszem „każdy swego”. 
 



Klasa III 
 
1. Uczeń potrafi wykonać elementy ataku szybkiego 2x1, 3x1. 
2.Uczeń potrafi wykonać wyminięcie przeciwnika w grze 1x1. 
3.Uczeń potrafi wykonać zbiórkę piłki z tablicy i rozpocząć atak. 
4.Uczeń potrafi wykorzystać poznane elementy techniki i taktyki w grze. 
5.Uczeń potrafi zorganizować mecz koszykówki w swojej grupie. 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PIŁKI RĘCZNEJ DLA UCZNIÓW 
GIMNNAZJUM 
 
Klasa I  
 
1.Uczeń potrafi wykonać start rzut do bramki w wyskoku. 
2.Uczeń potrafi poruszać się po boisku w pasach działania. 
3.Uczeń potrafi wykonać zwody pojedyncze z uwolnieniem się od obrońcy. 
 
Klasa II 
 
1.Uczeń potrafi wykonać rzut do bramki w biegu po podaniu od partnera. 
2.Uczeń potrafi wykonać elementy obrony systemem strefowym. 
3.Uczeń potrafi rozegrać piłkę ze stałych fragmentów gry. 
 
Klasa III 
 
1.Uczeń potrafi wykonać rzut do bramki po podaniu od partnera  
   z różnych  miejsc na boisku. 
2.Uczeń potrafi przeprowadzić atak szybki 2x1, 3x2. 
3.Uczeń potrafi wykorzystać elementy gry  
   bramkarza w grze. 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PIŁKI NOŻNEJ DLA UCZNIÓW 
GIMNNAZJUM 
 
Klasa I  
 
1.Uczeń potrafi wykonać podanie i przyjęcie piłki wewnętrzną 
    i zewnętrzna częścią stopy. 
2.Uczeń potrafi poruszać się z piłką w zmiennym tempie i kierunku. 
3.Uczeń potrafi wykonać zwody pojedyncze z uwolnieniem się od obrońcy. 
 



Klasa II 
 
1.Uczeń potrafi wykonać prowadzenie piłki zakończone strzałem na bramkę. 
2.Uczeń potrafi wykonać elementy obrony indywidualnej. 
3.Uczeń potrafi rozegrać piłkę ze stałych fragmentów gry. 
4.Uczeń potrafi wykonać przyjęcie piłki klatką piersiową, udem, zewnętrzną i  
   wewnętrzną częścią stopy. 
 
Klasa III 
 
1.Uczeń potrafi wykonać żonglerką piłką. 
2.Uczeń potrafi przeprowadzić atak szybki 2x1, 3x2. 
3.Uczeń potrafi wykorzystać elementy gry bramkarza w grze. 
4.Uczeń potrafi zorganizować turniej w klasie w piłkę nożną. 
5.Uczeń potrafi dobrać ćwiczenia w rozgrzewce do gry w piłkę  
   nożną. 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA UCZNIÓW 
GIMNNAZJUM 
 
Klasa I 
 
1.Z postawy zasadniczej uczeń 
potrafi wykonać przewrót w przód o nogach skulonych i  
prostych do postawy zasadniczej. 
2.Z postawy zasadniczej uczeń potrafi wykonać przewrót w tył o nogach 
skulonych i  
prostych do rozkroku. 
3.Uczeń potrafi wykonać przerzut z bokiem z marszu i z biegu. 
4.Uczeń potrafi wykonać skok rozkroczny przez kozła . 
5.Uczeń potrafi wykonać układ ćwiczeń gimnastycznych: z marszu  
   przerzut  bokiem,  przysiad, przewrót w przód o nogach prostych,  
   wyskok w górę z półobrotem do  przysiadu podpartego,  
   przewrót w tył do rozkroku. 
 
Klasa II 
 
1.Uczeń potrafi wykonać skok przez przeszkodę z przewrotem  

w przód o nogach prostych. 
2.Uczeń potrafi wykonać skok kuczny przez skrzynię. 
3.Uczeń wykonuje stanie na rękach z asekuracją. 
 
Klasa III 



 
1.Uczeń potrafi zademonstrować skok kuczny przez skrzynię z  
zamachem nóg nad głową. 
2.Uczeń potrafi wykonać skok zawrotny i przez 5 części skrzyni. 
3.Uczeń potrafi wykonać stanie na rękach z asekuracją z przewrotem w przód. 
4.Uczeń potrafi przedstawić krótki układ ćwiczeń przy muzyce (aerobik). 
5.Uczeń potrafi wykorzystać proste przybory gimnastyczne jak  
   piłki lekarskie, drabinki do podnoszenia swojej sprawności fizycznej. 
 
 
 
 
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW 
GIMNNAZJUM TENIS STOŁOWY 
1.Uczeń potrafi poruszać się przy stole w grze pojedynczej i podwójnej. 
2.Uczeń potrafi wykonać odbicia forehandowe i backhandowe. 
3.Uczeń potrafi wykonać serwis do gry pojedynczej i podwójnej. 
4.Uczeń potrafi zorganizować mecz w tenisa stołowego. 
5.Uczeń zna systemy rozgrywania turnieju w tenisa stołowego 
 
 RYTM MUZYKA TANIEC 

1.Uczeń zna techniki podstawowych kroków i figur wybranego tańca. 
2.Uczeń potrafi wykonać prosty układ ćwiczeń wzmacniających przy  
   muzyce - Aerobic. 
3.Uczeń potrafi wykonać podstawowe kroki w jednym z wybranych  
   tańców narodowych i towarzyskich.  
 

OCENA: 
 
 Celujący – zadanie wykonane bezbłędnie  
 Bardzo dobry – wykonanie poszczególnych ćwiczeń bez widocznych błędów 
 Dobry – wykonane ćwiczenia z małymi niedociągnięciami 
 Dostateczny  – brak płynności w wykonywanych ćwiczeniach 
 Dopuszczający  –wykonanie ćwiczenia sprawia uczniowi wiele trudności  
 Niedostateczny  – uczeń nie wykonuje ćwiczenia w sposób właściwy lub 
odmawia wykonania zadania. 
 
 


