
 

 

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego 
dla klas VII 

 
Warunki na ocenę celującą: 
 

Uczeń osiągnął sprawność znacznie przekraczającą stawiane wymagania, ma 
wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione , jest pilny, aktywny i chętnie 

ćwiczy, czyni stałe postępy w samo usprawnianiu, zalicza wszystkie sprawdziany 
na oceny bardzo dobre, bierze czynny udział w zawodach międzyszkolnych, 
zachowanie na zajęciach nie budzi zastrzeżeń, jest koleżeński, ambitny, 

zdyscyplinowany.  
 

Warunki na ocenę bardzo dobrą: 
 
Uczeń wykazuje dobrą sprawność, ma wszystkie godziny nieobecności 

usprawiedliwione , pilność na zajęciach jest zadowalająca,  zalicza  sprawdziany 
na oceny pozytywne min. dobre, wykazuje wymagane postępy w usprawnianiu, 

bierze czynny udział w zawodach szkolnych i nie uchyla się od zajęć 
pozalekcyjnych, nie wykazuje braków w zakresie wychowania społecznego. 

 
Warunki na ocenę dobrą:   
   

Uczeń spełnia wymagania sprawności stawiane przez szkołę, jest pilny, 
przystępuje do zaliczania wszystkich sprawdzianów, ma wszystkie godziny 

nieobecności usprawiedliwione, wykazuje dobre postępy w usprawnianiu, czasami 
bierze udział w życiu sportowym szkoły, nie wykazuje na zajęciach braków w 
zakresie wychowania społecznego. 

 
Warunki na ocenę dostateczną: 

 
Uczeń ledwie spełnia wymagania sprawnościowe stawiane przez szkołę lub jest 
ich bliski, ma przewagę ocen dostatecznych i dopuszczających, ma godziny 

nieusprawiedliwione, nie jest pilny, wykazuje mierne postępowanie w 
usprawnianiu, nie bierze czynnego udziału w życiu sportowym szkoły, wykazuje 

braki w zakresie wychowania społecznego. 
 
Warunki na ocenę dopuszczającą:  

 
Uczeń jest daleki od spełnienia wymagań sprawnościowych, ma oceny 

dostateczne, dopuszczające, niedostateczne, opuszcza zajęcia i ich nie 
usprawiedliwia, nie jest pilny, nie wykazuje postępów, w usprawnianiu, nie bierze 
udziału w życiu sportowym szkoły, wykazuje braki w zakresie wychowania 

społecznego.    
 

 
 
Warunki na ocenę niedostateczną: 

 
Uczeń jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program,  posiada 

bardzo niską sprawność motoryczną,  wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w 



dodatku z rażącymi błędami, charakteryzuje się niewiedzą w zakresie 

wychowania fizycznego, ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje 
żadnych postępów w usprawnieniu, na zajęciach w- f wykazuje duże i rażące 

braki w zakresie wychowania społecznego. Uzyskał śródroczną i roczną ocenę 
niedostateczną       z zajęć . 
 


