
 
Wymagania  edukacyjne z wychowania fizycznego na 

poszczególne oceny w Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszkowie 
 

Celujący 
• uczeń posiada umiejętności i wiedzę wykraczającą poza program nauczania  
• reprezentuje szkołę w zawodach sportowych i osiąga bardzo wysokie wyniki  
• bierze udział w dodatkowych zajęciach sportowych. 
• wykazuje się bardzo dobrą frekwencją i aktywnością na zajęciach 
• usprawiedliwia wszystkie nieobecności 
• wyznaczone sprawdziany dla danej klasy zalicza co najmniej na ocenę bardzo dobrą ,                         
      sporadycznie na ocenę dobrą 
• wyraźnie wyróżnia się na tle klasy 

 
         Bardzo dobry 

• uczeń posiada umiejętności i wiedzę określoną programem nauczania 
• rozwija swoje uzdolnienia 
• bierze udział w zawodach sportowych 
• aktywność i frekwencja na zajęciach jest na poziomie dobrym 
• wszystkie nieobecności na zajęciach są usprawiedliwione 
• wyznaczone sprawdziany muszą być zaliczone na ocenę co najmniej dobrą 

 
      Dobry 

• uczeń posiada umiejętności i wiedzę określoną programem nauczania w danej klasie 
• jest przygotowany do zajęć i w nich uczestniczy starając się wykonywać polecenia 

                  nauczyciela 
• frekwencja na zajęciach jest poprawna, sporadycznie miewa nieusprawiedliwione    
     godziny  
• wyznaczone sprawdziany dla danej klasy zalicza na ocenę co najmniej 

                  dostateczną 
• uczeń wykorzystuje wszystkie dopuszczalne nieprzygotowania 

 
          Dostateczny 

• uczeń w ograniczonym zakresie opanował podstawowe umiejętności i wiedzę 
              określoną programem nauczania w danej klasie 

• frekwencja na zajęciach jest poprawna, miewa nieusprawiedliwione godziny 
• uczeń nie zawsze jest przygotowany do zajęć, wykorzystuje więcej 
     nieprzygotowań ,  niż przewiduje limit ustalony dla danej klasy 
• wyznaczone sprawdziany dla danej klasy muszą być zaliczone na ocenę 

              pozytywną 
 



Dopuszczający  
• w ograniczonym zakresie opanował podstawowe umiejętności i wiedzę określoną 

programem nauczania w danej klasie 
• uczeń nie stara się dostosować do zadań stawianych przez nauczyciela 
• frekwencja i aktywność na zajęciach słaba 
• uczeń nie zawsze jest przygotowany do zajęć 
• ma nieusprawiedliwione godziny 
• wyznaczone sprawdziany nie zawsze zalicza na ocenę pozytywną 
 

 Niedostateczny 
• uczeń nie opanował podstawowych umiejętności i wiedzy określonych 

programem nauczania w danej klasie 
• uczeń sporadycznie uczestniczy w zajęciach nie wykazując zaangażowania  
• frekwencja na zajęciach 50% 
• wyznaczone sprawdziany dla danej klasy nie są zaliczone 

 
 

 
 

Nauczyciele Wychowania Fizycznego 
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