
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju 

Wymagania edukacyjne i Kryteria oceniania z wychowania fizycznego 

na rok szkolny 2020/2021 – stara podstawa programowa 

 

IV etap edukacyjny — zakres podstawowy 

 

Cele kształcenia — wymagania ogólne 

 

Przygotowanie do aktywności fizycznej przez całe życie oraz ochrona i doskonalenie zdrowia 

własnego oraz innych, w szczególności: 

1) uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez całe życie; 

2) stosowanie w życiu codziennym zasad prozdrowotnego stylu życia; 

3) działanie jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu; 

4) umiejętności sprzyjające zapobieganiu chorobom i doskonaleniu zdrowia fizycznego, 

psychicznego i społecznego. 

 

Treści nauczania — wymagania szczegółowe 

 

 1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. Uczeń: 

1) wskazuje mocne i słabe strony swojej sprawności fizycznej; 

2) opracowuje i realizuje program aktywności fizycznej dostosowany do własnych potrzeb; 

3) omawia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zależności od płci, okresu życia i 

rodzaju pracy zawodowej; 

4) wymienia czynniki wpływające na podejmowanie aktywności fizycznej zależne od 

rodziny, kolegów, mediów i społeczności lokalnej. 

 

 2. Trening zdrowotny. Uczeń: 

1) ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej intensywności; 

2) wyjaśnia, na czym polega prozdrowotny styl życia; 

3) wyjaśnia związek między aktywnością fizyczną i żywieniem a zdrowiem i dobrym 

samopoczuciem oraz omawia sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała we wszystkich 

okresach życia; 

4) wykonuje proste ćwiczenia relaksacyjne; 

5) wyjaśnia, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących zdrowia i sportu, oraz 

dokonuje krytycznej analizy informacji medialnych w tym zakresie; 

6) wymienia choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem ruchu, w szczególności 

choroby układu krążenia, układu ruchu i otyłość, oraz omawia sposoby zapobiegania im; 

7) wylicza oraz interpretuje własny wskaźnik wagowo-wzrostowy (BMI). 

 

 3. Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń stosuje poznane elementy techniki i 

taktyki w wybranych indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.  

 

 4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń: 

1) wykonuje ćwiczenia kształtujące i kompensacyjne w celu przeciwdziałania negatywnym 

dla zdrowia skutkom pracy, w tym pracy w pozycji siedzącej i przy komputerze; 

2) wyjaśnia, na czym polega umiejętność oceny stopnia ryzyka związanego z niektórymi 

sportami lub wysiłkami fizycznymi. 

 

  

 5. Sport. Uczeń: 



1) wyjaśnia relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla wszystkich a zdrowiem; 

2) omawia etyczne i zdrowotne konsekwencje stosowania środków dopingujących; 

3) wymienia i interpretuje przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego zachowania się 

kibiców sportowych. 

 

 6.Edukacja zdrowotna. Uczeń: 

1) wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem dla społeczeństwa oraz 

na czym polega dbałość o zdrowie w okresie młodości i wczesnej dorosłości; 

2) wyjaśnia, co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi; 

3) omawia konstruktywne, optymistyczne sposoby wyjaśniania trudnych zdarzeń  

i przeformułowania myśli negatywnych na pozytywne; 

4) wyjaśnia, na czym polega praca nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie, poczucia własnej 

wartości i umiejętności podejmowania decyzji; 

5) wyjaśnia, na czym polega konstruktywne przekazywanie i odbieranie pozytywnych i 

negatywnych informacji zwrotnych oraz radzenie sobie z krytyką; 

6) omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem; 

7) wyjaśnia, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia oraz dlaczego należy 

poddawać się badaniom profilaktycznym w okresie całego życia; 

8) wyjaśnia, co to znaczy być aktywnym pacjentem i jakie są podstawowe prawa pacjenta; 

9) omawia przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób chorych psychicznie i 

dyskryminowanych (np. żyjących z HIV/AIDS); 

10) planuje projekt dotyczący wybranych zagadnień zdrowia oraz wskazuje na sposoby 

pozyskania 

sojuszników i współuczestników projektu w szkole, domu lub w społeczności lokalnej; 

11) omawia, na czym polega współuczestnictwo i współpraca ludzi, organizacji i instytucji w 

działaniach na rzecz zdrowia; 

12) wyjaśnia, jaki jest związek między zdrowiem i środowiskiem oraz co sam może zrobić, 

aby tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu. 

 

Cele oceniania z wychowania fizycznego: 

 

- sprawdzenie stopnia przyswojenia wiadomości i umiejętności ruchowych ucznia, 

- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie, 

- dostarczenie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach,  

   trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

- rozwijanie kreatywnej postawy wobec własnego zdrowia i sprawności fizycznej, 

- wdrażanie do systematycznej samokontroli i samooceny zachowań prozdrowotnych, 

- umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie organizacji i metod 

pracy 

   dydaktyczno – wychowawczej. 

 

 

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego 

 

Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 



przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi 

zmianami z dnia 3 sierpnia 2017 

2. Statut szkoły. 

3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. 

 

Metodyka oceniania 

Ocenianie odbywa się w trzech płaszczyznach: 

1. Poziom sprawności i wiadomości. 

2. Postawa ucznia. 

3. Frekwencja. 

 

Poziom sprawności i wiadomości 

Wymagania 

 Stałe kształtowanie poziomu zdolności koordynacyjno – kondycyjnych, 

 Systematyczne podnoszenie poziomu umiejętności, 

 Doskonalenie poziomu wiedzy z zakresu wychowania fizycznego, 

 Nabywanie umiejętności samouspawniania. 

Formy i narzędzia oceniania 

 Poziom postępu kształtowania zdolności kondycyjno – koordynacyjnych, których 

wyznacznikiem jest poziom i postęp w rozwoju: siły, szybkości, wytrzymałości, 

mocy, zwinności i zręczności. Narzędziem służącym sprawdzeniu poziomu zdolności 

jest Karta Sprawności Fizycznej Ucznia. 

 Poziom umiejętności ruchowych – przyswojenie właściwej techniki ruchu oraz 

dodatkowo taktyki w grach. Wyznacznikiem jest stopień i postęp opanowania 

czynności ruchowych zaobserwowanych podczas gry, zadań kontrolno – 

oceniających, testów umiejętności ruchowych, sprawdzianów okresowych i 

końcowych. 

 Wiadomości z zakresu wychowania fizycznego, objawiającymi się znajomością 

określonej tematyki o edukacji zdrowotnej, rozwoju fizycznym, higienie, hartowaniu, 

rozwoju sprawności fizycznej, technice i taktyce w grach, zasadach bezpieczeństwa, 

regulaminach i przepisach, zasadach czystej gry, zasadach sportowego kibicowania. 

Formą oceny są samodzielne prowadzenie rozgrzewki,  rozmowy, dyskusje, referaty i 

prezentacje multimedialne. 

 Umiejętność samousprawniania – stopień opanowania, umiejętności organizowania 

zajęć rekreacyjnych rekreacyjnych czasie wolnym, samoudoskonalania własnej 

sprawności. Formą oceny jest samodzielne prowadzenie fragmentów lekcji o 

charakterze rekreacyjnym. 

 

Postawa ucznia 

Wymagania 

 Aktywny udział w zajęciach i współuczestniczenie w ich organizacji, 

 Przestrzeganie regulaminów, 

 Właściwa współpraca w grupie – praktyczne wdrażanie postawy „fair-play”, 

 Pomoc słabszym uczniom, 

 Odpowiedzialny stosunek do spraw zdrowia i higieny, 

 Ruchowa inwencja twórcza. 

Formy i narzędzia oceniania 

 Postawa ucznia objawiająca się zaangażowaniem i kreatywnością na zajęciach 

lekcyjnych i pozaszkolnych, stosunkiem do przedmiotu, dbałością o zdrowie, 



unikaniem nałogów, przestrzeganiem regulaminów i obowiązków uczniowskich, 

życzliwym stosunkiem do innych. 

 

Frekwencja 

Wymagania 

 Punktualność, 

 Systematyczne uczęszczanie na lekcje. 

Formy i narzędzia oceniania 

 Frekwencja – systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach wychowania 

fizycznego, 

 Punktualne przybywanie na zajęcia, 

 Przy ocenie frekwencji nie ma znaczenia czy obecność była usprawiedliwiona czy 

nieusprawiedliwiona. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach (np. kontuzja 

sportowa) nauczyciel nie będzie wliczał tej nieobecności do ogólnej frekwencji. 

Formą sprawdzania jest systematyczni prowadzona kontrola frekwencji przez 

nauczycieli wychowania fizycznego. 

 

Wymagania na poszczególne oceny (semestralne, roczne) 

1. Uczeń osiąga dobre wyniki w próbach zdolności koordynacyjno – kondycyjnych, 

wykazuje stały postęp w usprawnianiu. Poziom opanowania umiejętności 

technicznych i taktycznych jest wysoki. Uczeń stosuje poznane umiejętności w 

praktycznym działaniu. Prezentuje wysoki poziom wiedzy. Aktywizuje siebie i innych 

uczniów do samousprawniania. 

2. Uczeń jest bardzo zaangażowany w lekcje. Przestrzega regulaminów, jego postawa 

sportowa i zdrowy styl życia jest wzorem dla innych uczniów. Jest kreatywny podczas 

lekcji, dzieli się swoimi ciekawymi pomysłami z innymi ćwiczącymi. Chętnie pomaga 

innym uczniom. 

3. 3. Uczeń jest punktualny i uczestniczył w minimum 75% lekcji wychowania 

fizycznego. 

Uczeń zostaje sklasyfikowany gdy jego aktywny udział w zajęciach wychowania 

fizycznego przekracza 51% 

 

Celująca – uczeń całkowicie wywiązuje się ze wszystkich zadań zawartych w trzech 

wymaganiach oraz reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub osiąga wysokie wyniki w 

klubie sportowym. 

Bardzo dobra – uczeń całkowicie wywiązuje się ze wszystkich zadań zawartych w trzech 

wymaganiach. 

Dobra – uczeń całkowicie wywiązuje się ze wszystkich zadań zawartych w co najmniej 

dwóch wymaganiach. 

Dostateczna - uczeń całkowicie wywiązuje się ze wszystkich zadań zawartych w co najmniej 

jednym z wymagań. 

Dopuszczająca – uczeń częściowo wywiązuje się z pojedynczych zadań zawartych w 

wymaganiach. 

Niedostateczna – uczeń nie wywiązuje się z żadnych zadań zawartych w wymaganiach. 

 


