
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

Lp. Wymagania edukacyjne Sposób sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia 
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Aktywność i 
postawa na 
lekcjach Wf 
(przygotowanie do 
lekcji, 
zaangażowanie 
podczas lekcji oraz 
postawa ucznia). 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń otrzyma w semestrze min. dwie oceny. 

Uczeń za zaangażowanie (aktywność na lekcji, kultura 
osobista, wykorzystania nabytych umiejętności oraz 
posiadanej wiedzy w praktyce, praca w zespole) na lekcji 
będzie otrzymywał plusy i minusy. Na koniec semestru za 4 
plusy uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą, za 4 minusy ocenę 
niedostateczną. 

Za 100% aktywny udział na lekcjach uczeń otrzyma ocenę 
celującą. 

Uczeń może dostać ocenę, jeżeli zgłosi się do samodzielnego 
poprowadzenia rozgrzewki, sędziowania, prowadzenia 
przygotowanego samodzielnie ćwiczenia lub fragmentu lekcji. 
Jeżeli wyżej wymienione zadanie uczeń wykona prawidłowo 
otrzyma ocenę celującą lub bardzo dobrą. Jeżeli w zadaniu 
pojawią się błędy, uczeń zamiast oceny może otrzymać 
dodatkowego plusa.   
 

2. Postępy w rozwoju 
sprawności 
fizycznej (oceny ze 
sprawdzianów 
praktycznych). 

Uczeń otrzyma w semestrze min. dwie oceny 

z zapowiedzianych sprawdzianów i ćwiczeń. Każdy uczeń 
powinien zaliczyć zapowiadane sprawdziany i ćwiczenia na 
ocenę (w terminach wyznaczonych przez nauczyciela, z 
uwzględnieniem szczególnych przypadków rozpatrywanych 
indywidualnie).  
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Udział w zajęciach 
pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych – 
systematyczność. 
 
 
 
 

Uczeń otrzyma min. jedną ocenę. 

Gdy uczeń systematycznie przez cały semestr uczestniczy w 
zajęciach pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkoły 
lub w zajęciach pozaszkolnych organizowanych przez inne 
placówki oświatowe. W przypadku udziału w/w zajęciach 
uczeń ma obowiązek dostarczyć nauczycielowi wf 
zaświadczenie (w przypadku zajęć pozalekcyjnych – pisemne 
zaświadczenie od prowadzącego zajęcia w dzienniku 
elektronicznym. W przypadku zajęć pozaszkolnych pisemne 
zaświadczenie posiadające pieczęć placówki oświatowej/klubu 
sportowego i podpis trenera, instruktora) potwierdzające jego 
udział w tego typu zajęciach na tydzień przed wystawianiem 
ocen na koniec I i II semestru. 

4 Udział w zawodach 
i rozgrywkach 
sportowych oraz w 
pracach 
organizacyjnych. 
 
 

Uczeń otrzyma min. jedną ocenę. 

Uczeń reprezentuje w danym semestrze szkołę w zawodach 
lub rozgrywkach międzyszkolnych (pisemne zaświadczenie od 
trenera w dzienniku elektronicznym). 

Uczeń bierze udział w zawodach i rozgrywkach sportowych w 
ramach swojej aktywności pozaszkolnej w danym semestrze  



 

1. Uczeń ma prawo dwa razy nie ćwiczyć na lekcji zgłaszając nieprzygotowanie, zobowiązany 

jest do pozostania w Sali/siłowni pod opieką nauczyciela. 

2. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu (w ustalonym z nauczycielem terminie), kryteria 

oceny nie zmieniają się. 

3. Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą uczestniczyć aktywnie w zajęciach 

Wychowania fizycznego zobowiązani są do złożenia podania wraz ze zwolnieniem lekarskim 

do Dyrekcji placówki. Zobowiązani są do pozostania w Sali/siłowni w czasie lekcji pod opieką 

nauczyciela.  

4. Każdy uczeń jest zobowiązany do przestrzegania: 

a. Regulaminu Sali gimnastycznej, Siłowni LXII L.O. Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Broni 

Władysława Andersa w Warszawie. 

b. Regulaminu korzystania z obiektów sportowych LXII L.O. Mistrzostwa Sportowego im. 

Gen. Broni Władysława Andersa w Warszawie w związku z pandemią COVID-19. 

 
 
 
 
 
 

(wymagane jest pisemne zaświadczenie posiadające pieczęć 
placówki oświatowej/klubu sportowego i podpis trenera, 
instruktora). 

Uczeń bierze udział w pracach organizacyjnych podczas 
rozgrywek i zawodów sportowych – międzyklasowych, 
międzyszkolnych lub imprezach szkolnych o charakterze 
sportowym.   


