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(autor/tytuł/wydawnictwo)

ZAKRES PODSTAWOWY

Szczegółowe wymagania edukacyjne dla uczniów wszystkich klas w ZSE-O

Kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów: 

1. Systematyczność – jedna ocena w miesiącu.

2. Aktywność na lekcji – jedna podsumowująca ocena w miesiącu.

3. Wiedza i umiejętności – średnia z uzyskanych ocen bieżących w półroczu.

4. Aktywność dodatkowa – jedna ocena w półroczu. 

Ocena śródroczna lub roczna jest wypadkową oceną z tych trzech lub czterech obszarów.



Obszar oceny Kryteria 3 godz./tyg.
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Zwolnienia od rodziców (R) 

Zwolnienia lekarskie (L) – powyżej 1 tyg. uczeń nie może 
otrzymać oceny celującej, a powyżej 2 tyg. – uczeń nie jest 
oceniany z tego obszaru w miesiącu.

Przedłożenie przez ucznia zwolnień od rodziców (R) z więcej niż 1 
godziny wychowania fizycznego w miesiącu uniemożliwia mu 
otrzymanie oceny celującej, a z więcej niż 4 godzin – oceny bardzo 
dobrej z tego obszaru.

Umiejętności

Wiedza
waga 4

Ruchowe

Umiejętności z indywidualnych i zespołowych form 
aktywności ruchowej: techniczne, taktyczne, utylitarne, 
zdrowotne i twórcze oceniane podczas wykonywanej 
aktywności i podczas sprawdzianów przygotowanych 
przez nauczyciela wychowania fizycznego. 

Średnia 
z
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ocen 

w semestrze

Inne Poziom umiejętności organizacyjnych, umiejętność 
prowadzenia rozgrzewki, fragmentu lekcji, sędziowania, 



organizacji zawodów, imprez itp.

Praktyczne stosowanie wiedzy
Poziom opanowania wiedzy z 4 bloków tematycznych 
podstawy programowej

Aktywność 
waga 5

W tym obszarze uczeń ma za zadanie obronę 
oceny celującej. Stara się postępować tak, aby 
nie zdobyć minusa za brak zaangażowania na 
lekcji, pracę poniżej swoich możliwości, złą 
postawę podczas aktywności fizycznej i nie 
przestrzeganie zasad oraz regulaminów.
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Sport
Przez aktywność dodatkową w obszarze sport należy rozumieć udział ucznia w zawodach sportowych (SZS) 
oraz w udokumentowanej, pozaszkolnej aktywności ruchowej w klubach sportowych. W tym obszarze uczeń 
promowany jest tylko ocenami 5 lub 6. Celująca ocena = wybitne osiągnięcia sportowe.

Rekreacja
Przez aktywność dodatkową w obszarze rekreacja należy rozumieć udział ucznia w organizacji imprez szkolnych 
o charakterze rekreacyjnym, prowadzenie kroniki, gazetki, strony WWW itp. W tym obszarze uczeń promowany 
jest tylko ocenami 5 lub 6.


