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Wymagania edukacyjne 
 

z przedmiotu wychowanie fizyczne 

 

w zawodzie:  
 

Technik ekonomista 

Technik handlowiec 

Technik hotelarstwa 

Technik obsługi turystycznej 

Technik organizacji turystyki 

 

 

dla klas II-IV 

dla klas I - V 

na rok szkolny 2020/2021 

 
Wymagania opracowane zgodnie z obowiązującą podstawą programową  

oraz ze Statutem Szkoły  
 

 

 

 

podpis nauczyciela 
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Ocena z wychowania fizycznego 

 

1.  Ocena z wychowania fizycznego wystawiana jest dwa razy do roku 

 ( na I semestr i na koniec roku szkolnego ) w skali od 1 do 6, na 

 podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w myśl zasad zawartych 

 w niniejszym regulaminie. 

2.  Uczeń otrzymuje ocenę za osiągnięcia, pracę, zaangażowanie i 

 frekwencję  na lekcjach wychowania fizycznego oraz za różne 

 formy aktywności w dziedzinie sportu. 

3.  Uczeń jest oceniany w zakresie wymagań obowiązujących na 

 lekcjach wychowania fizycznego w skali od 1 do 6.  

 Skala ocen jest następująca : 

                         

       1   (niedostateczny) - ndst 

                    2   (dopuszczający) - dop 

                    2+ (dopuszczający +) – dop+ 

                    3-  (dostateczny –) – dst- 

                    3   (dostateczny) - dst 

                    3+ (dostateczny +) – dst + 

                    4-  (dobry –) – db- 

                    4    (dobry) - db 

                    4+  (dobry +) – db+ 

                    5-   (bardzo dobry - ) - bdb- 

                    5    (bardzo dobry ) - bdb 

                    5+ (bardzo dobry + ) – bdb+ 

                    6    (celujący) - cel 

 

 *  nieuzasadniona odmowa przystąpienia do sprawdzianu lub 

 nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie skutkuje oceną  

 1 (ndst). 

4.  Kontroli i ocenie podlegają elementy z danego semestru określone 

 na początku roku szkolnego. 

5.  Kryteria przyznawania poszczególnych ocen nauczyciel określa 

 każdorazowo przed rozpoczęciem sprawdzenia po uwzględnieniu 

 możliwości i poziomu grupy. 

6.  Uczeń ma możliwość poprawy oceny po wcześniejszym 

 uzgodnieniu terminu  i sposobu z nauczycielem prowadzącym. 

7.  Uczeń jest oceniony za frekwencję i ćwiczenie na lekcjach raz na 

 miesiąc wg poniżej podanych kryteriów: 

 10 obecności – 6(cel)                 100% ćwiczenia – 6(cel) 
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 9 obecności  - 5(bdb)                     9 ćwiczeń- 5(bdb) 

 8 obecności – 4 (db)                       8 ćwiczeń- 4(db) 

 7-6 obecności- 3 (dst)                    7-6 ćwiczeń- 3(dst) 

 5 obecności -2 ( dop)                      5 ćwiczeń- 2(dop) 

8.  Uczeń ma również oceny za postawę na lekcji wychowania 

 fizycznego: 

 *wzorowa postawa  - 5 (bdb) 

 *aktywność              - od 4 (db) do 6 (cel) 

 *naruszenie dyscypliny podczas lekcji wychowania 

 fizycznego – 1 (ndst) 

 *nieprzygotowanie do zajęć (2-krotny brak stroju) – 1 (ndst) 

 *ewidentny brak pracy na lekcji,  – 1 (ndst) 

9.  Uczeń dodatkowo zdobywa oceny za aktywność sportową: 

 *za udział w imprezie sportowej na terenie szkoły (np.: 

 pokazy sportowe ) – 5 (bdb) 

 *za udział w zawodach pozaszkolnych  - 6 (cel) 

 *za zaangażowanie i wkład pracy z zakresie kultury 

 fizycznej – 5 (bdb).  

10.  Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego 

 całorocznie lub semestralnie przez Dyrektora szkoły na podstawie 

 zwolnienia lekarskiego. Zwolnienie powinno być dostarczone wraz 

 z podaniem od rodzica (opiekuna prawnego)do Dyrektora szkoły 

 do dnia 30 IX ( jeżeli jest całoroczne), w innym przypadku 14 dni 

 od wystawienia zwolnienia.  

          Jeżeli uczeń ma zwolnienie lekarskie całoroczne lub semestralne 

  i nie dostarczy go w wyznaczonym terminie, co następuje: 

• jeżeli uczęszcza na lekcje a nie ćwiczy ma wystawiona ocenę 

niedostateczną na koniec roku lub semestru, 

• jeżeli nie uczęszcza na lekcje obowiązuje go egzamin 

klasyfikacyjny składający się z części pisemnej i ustnej ( bez 

części praktycznej. 

 

Wymagania  edukacyjne  z wychowania fizycznego 

 

Program nauczania w szkołach ponad gimnazjalnych uwzględnia 

następujące kryteria: 

 

1.  opanowania aktualnego materiału nauczania; 

2.  staranność wykonywania ćwiczeń ruchowych; 

3.  zdobyte umiejętności ruchowe; 

4.  dążenie do ogólnego usprawnienia; 

5.  zdobyte wiadomości; 

6.  ocena postawy społecznej ucznia: 
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  * stosunek ucznia do zajęć; 

  * obowiązkowość, punktualność, aktywność, pilność ucznia; 

  * stosunek do kolegów, koleżanek; 

  * poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje, 

     kolegów, koleżanek, troska o mienia społeczne; 

  * przestrzeganie regulaminów i przepisów w zakresie  

     wychowania fizycznego. 

7.  frekwencja na lekcji wychowania fizycznego 

 

Dostosowanie wymagań oraz form i metod pracy do indywidualnych 

potrzeb ucznia ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi 

 

1. Uczniowie niedosłyszący: 

  

• nauczyciel, mówiąc do całej klasy, powinien stać w pobliżu ucznia 

zwrócony twarzą w jego stronę, by ułatwić uczniowi odczytywanie 

mowy z jego ust;  

• należy mówić do ucznia wyraźnie, używając normalnego głosu i 

intonacji, unikać gwałtownych ruchów głową czy nadmiernej 

gestykulacji;  

• należy sprawdzić stopień zrozumienia adresowanych poleceń i 

instrukcji i w razie potrzeby;  

• dostosowanie tempa pracy do możliwości ucznia.  

 
2. Uczniowie z nadpobudliwością (ADHD)  

 

Uczniowie charakteryzują się:  

 

a.  nadmierną ruchliwością,  

b.  zaburzeniami koncentracji uwagi,  

c.  gadulstwem lub ciągłym powtarzaniem słów,  

d.  nieprzewidywalnością.  

 

• wymagają ukierunkowania nadmiernej energii ruchowej,  

• skupienia uwagi na danej czynności ze względów bezpieczeństwa,  

• formułowania jasnych i krótkich poleceń,  

• przypominania obowiązujących zasad na lekcji,  

• odwracania uwagi ucznia od własnej impulsywności poprzez 

wyznaczanie dodatkowych zadań,  

• akcentowania każdego sukcesu,  

• na zakończenie lekcji prowadzenia ćwiczeń wyciszających,  
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• ustalenia dopuszczalnych form rozładowania napięcia i 

wzmacniania pozytywnego (chwalenia), 

 

 

3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce  

 

Uczniowie charakteryzują się:  

 

a.  zaburzeniami procesu lateralizacji, przez co mają trudności w 

 odróżnianiu stron, kierunków prawy/lewy oraz rąk i nóg,  

b.  zaburzeniami koordynacyjno-przestrzennymi, dlatego mają 

 zachwiania równowagi, lęk wysokości, lęk przed przyborem, słabo 

 rozwiniętą wyobraźnią przestrzenną,  

c.  zaburzeniami percepcji wzrokowej, które utrudniają odróżnienie 

 pojęć: góra-dół, wyżej-niże j, w prawo-w lewo,  

d.  zaburzeniami percepcji słuchowej, które zaburzają rozumienie 

 poleceń, gdyż docierają one do nich zniekształcone  

 

• wymagają stosowania ćwiczeń naprzemianstronnych  

• okazywania im dużo cierpliwości,  

• stosowania ćwiczeń równoważnych  

• wydawania prostych poleceń  

• dokładnego objaśniania polecenia i dokonywania pokazu.  

 

4. Uczniowie z zaburzeniami funkcji słuchowo – językowych oraz   

 wzrokowoprzestrzennych, integracji percepcyjno-motorycznej i 

 lateralizacji   

 

Objawy:  

 

a. mylenie prawej i lewej strony,  

b.  trudności z opanowaniem układów gimnastycznych (sekwencje 

 ruchowe zorganizowane w czasie i przestrzeni),  

c.  trudności w bieganiu, ćwiczeniach równoważnych,  

d. trudności w opanowaniu gier wymagających użycia piłki,  

e.  niechęć do uprawiania sportów wymagających dobrego poczucia 

 równowagi (np. narty, deskorolka)  

  

• podczas stawiania wymagań uwzględniać trudności ucznia,  

• w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, 

naprowadzać, pokazywać na przykładzie,  

• dzielić dane zagania na etapy i zachęcać do wykonywania ich,  
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• nie zmuszać do wykonywania ćwiczeń sprawiających uczniowi 

trudności,  

• dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności,  

• cierpliwie udzielać instruktażu,  

• nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy,  

• podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek 

ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć,   

• włączać do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse, 

 

5. Ocena uczniów z wychowania fizycznego z trudnościami 

 edukacyjnymi  

 

• postępy uczniów i ich psychofizyczne i możliwości (efekty pracy a 

nie popełniane błędy),  

• wysiłek włożony w usprawnianie się i wywiązywanie się z 

podejmowanych przez nich zadań, 

• sumienność i aktywność na lekcjach wychowania fizycznego,  

 

6. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach wychowania fizycznego jest 

 realizowana poprzez:  

 

• metoda syntetyczna (całościowa) –nauczanie ćwiczenia w całości 

bez naruszania zasadniczego schematu ruchu. Pokazanie ruchu w 

całości bez dzielenia go na elementy składowe,  

• metoda stawiania dodatkowych zadań,  

• metoda treningowa (realizowana na zajęciach SKS) – dostosowana 

do rozwoju dzieci i młodzieży oraz ich indywidualnego 

zaawansowania w treningu sportowym, zgodnie z wytycznymi 

teorii sportu i metodyki WF. 

• metoda kreatywna (twórcza) np. problemowa,  

• metoda kierowania samowychowaniem – przybliżanie 

wychowankowi celów i ideałów pracy nad sobą, stymulowanie 

wychowanka do realizacji określonego programu pracy nad sobą, 

przyswajanie przez wychowanka odpowiednich technik pracy nad 

sobą, poznawanie różnych sposobów wpływania na własny rozwój 

przez stawianie sobie określonych celów, ukazywanie 

wychowankowi różnych technik regularnej samokontroli i 

samooceny; wdrażanie wychowanka do świadomego ćwiczenia się, 

opanowania pożądanych dyspozycji. 

 

7. Uczeń o inteligencji niższej niż przeciętna 
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• zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby uczeń opanował daną 

sprawność (w razie potrzeby zwolnienie z wykonania ćwiczeń 

przerastających możliwości ruchowe ucznia), 

• wielokrotne tłumaczenie i wyjaśnianie zasad i reguł gier 

sportowych, 

• liberalne ocenianie postępów ucznia, 

• w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w 

wykonanie zadania, niż ostateczny efekt pracy. 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych : 

 

1.  Sprawdziany umiejętności – ocena poprawności wykonania 

 określonych elementów technicznych gier zespołowych i ćwiczeń 

 gimnastycznych. Pod uwagę brany jest wysiłek jaki uczeń włożył w 

 stosunku do swych możliwości po to, by jego wyniki były jak 

 najlepsze. 

2.  Sprawdziany motoryczności – oceniane jest zaangażowanie i  

  postęp jakie uczeń uczynił w toku nauki. 

3.  Praca na lekcji – szczególna obserwacja i ocena aktywności. 

4.  Przygotowanie do lekcji ( strój sportowy ) – zezwalamy na 2- 

 krotny brak stroju w semestrze; za trzecim i kolejnym razem – 

 ocena niedostateczna. Dziewczęta mają prawo jeden raz w 

 miesiącu nie ćwiczyć z powodu niedyspozycji miesiączkowej. 

5.  Frekwencja - uczniowie, którzy zawsze ćwiczą na lekcjach 

 wychowania fizycznego, wykazali 100% obecności, oceniani są na 

 koniec semestru bądź całego roku oceną celującą. 

6.  Dyscyplina na lekcji – podporządkowanie się poleceniom 

 nauczyciela, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

7.  Wiadomości – sprawdzenie zdobytych wiadomości w działaniu 

 praktycznym, prowadzenie rozgrzewki lub innego fragmentu lekcji, 

 sędziowanie, wiedza na temat zdrowego stylu życia, wiedza z 

 zakresu pierwszej pomocy. 

8.  Aktywność pozalekcyjna – premiowane oceną celującą jest 

 uczestnictwo w zawodach międzyszkolnych jako reprezentant 

 naszej szkoły. 

9.  Stosunek do przedmiotu – wysiłek jaki uczeń włożył w to, by 

 jego wyniki w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i 

 innych uwarunkowań były wysokie, premiowane są oceną bardzo 

 dobrą. 

 

Wymagania na poszczególne  oceny 

 

6 = CELUJĄCA 
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1.  Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra. 

2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, lub 

też w innych formach działalności związanych z kultura fizyczną. 

3. Zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, 

wojewódzkich, międzyszkolnych, posiada klasę sportową. 

4. Ma 100% obecność i ćwiczenie na lekcjach wychowania 

fizycznego 

 

5 = BARDZO DOBRA 

1. Uczeń całkowicie opanował materiał programowy. 

2. Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w 

odpowiednim tempie i dokładnie, zna założenia taktyczne i 

przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie. 

3. Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i 

umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu. 

4. Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do 

wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń. 

5. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i 

wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu. 

6. Bierze aktywny udział w zajęciach sportowych pozalekcyjnych 

i zawodach sportowych, nie jest to jednak działalność 

systematyczna. 

7. Uzyskał minimum  9 obecności  i 9 ćwiczeń w miesiącu 

 

4 = DOBRA 

1. Uczeń w zasadzie opanował materiał programowy. 

2. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i 

dokładnie oraz z małymi błędami technicznymi. 

3. Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy 

pomocy nauczyciela. 

4. Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym 

usprawnieniem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym 

zakresie. 

5. Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie 

budzą większych zastrzeżeń. 

6. Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych. 

7. Uzyskał minimum  8 obecności  i 8 ćwiczeń w miesiącu 

 

3 = DOSTATECZNA 

1. Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym 

poziomie ze znacznymi lukami. 

2. Ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z 

większymi błędami technicznymi. 
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3. Wykazuje małe postępy w usprawnianiu motorycznym. 

4. W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne 

luki, a tej wiedzy, którą ma, nie potrafi wykorzystać w praktyce. 

5. Wykazuje małe postępy w usprawnianiu. 

6. Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w 

postawie i stosunku do kultury fizycznej. 

7. Uzyskał minimum 6-7 obecności  i 6-7 ćwiczeń w miesiącu. 

 

2 = DOPUSZCZAJĄCA 

1. Uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu 

dostatecznym i ma poważne luki. 

2. Ćwiczenia wykonuje niechętnie i dużymi błędami 

technicznymi. 

3. Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie 

potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną. 

4. Na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki 

w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do 

ćwiczeń. 

5. Uzyskał minimum  5 obecności  i 5  ćwiczeń w miesiącu. 

 

1 = NIEDOSTATECZNA 

1. Uczeń jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez 

program. 

2. Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z 

rażącymi błędami. 

3. Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych 

postępów w usprawnianiu. 

4. Charakteryzuje się praktyczną niewiedzą w zakresie kultury 

fizycznej. 

5. Na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże i rażące 

braki w zakresie wychowania społecznego. 

6. Uzyskał poniżej 5 obecności i ćwiczeń w miesiącu. 

 

Ocena celująca , oceny bardzo dobra, dobra, dostateczna, dopuszczająca 

to zakres ocen pomyślnych, natomiast ocena niedostateczna jest oceną 

niezadowalającą. 

 

 
podpis nauczyciela 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA LEKCJI 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W TRAKCIE TRWANIA 

PANDEMII COVID 19 W ROKU SZKOLNYM  2020/2021 

 

 
-każdy uczeń jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania zasad 

obowiązujących na lekcjach wychowania fizycznego w czasie pandemii  

 

-mycie rąk wodą z mydłem i dezynfekcja płynem odkażającym  przed i 

po lekcji WF-u 

 

-zajęcia prowadzone będą w miarę możliwości na powietrzu 

 

-zajęcia prowadzone będą z ograniczeniem kontaktu między uczniami 

 

-zmniejszenie ilości gier kontaktowych 

 

-zmniejszenie liczby uczniów w przebieralniach 

 

-uczniowie będą przebierać się w miejscach wyznaczonych przez 

nauczycieli WF-u 

 

-na terenie bloku sportowego będą przebywać wyłącznie uczniowie, 

którzy w danej godzinie  mają lekcję 

 

-uczeń, którego samopoczucie pogorszy się podczas zajęć  jest 

zobowiązany do zgłoszenia nauczycielowi  

 

-sprzęt wykorzystywany podczas lekcji będzie dezynfekowany po każdej 

godzinie,  przez pracowników szkoły do tego wyznaczonych 

  

-przedmioty i sprzęty znajdujące się na hali, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować będzie uniemożliwiony do 

niego dostęp 

 

-w sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć 

 

-w celu zapewnienia bezpiecznych warunków przebrania się i nie 

mieszania się kolejnych grup zajęcia ruchowe będą kończyć się 

najpóźniej na 5min przed końcem lekcji 


