Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wychowania fizycznego

Ocenie podlega:
- aktywność ucznia na zajęciach,
- przygotowanie do zajęć,
- wysiłek jaki uczeń włożył w poprawę własnej sprawności,
- opanowanie wiedzy i umiejętności technicznych oraz taktycznych w wybranych dyscyplinach.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- jest bardzo aktywny na zajęciach we wszystkich dyscyplinach,
- jest zawsze przygotowany do zajęć,
- wkłada duży wysiłek w podniesienie własnej sprawności i osiąga dużo lepsze wyniki w testach sprawnościowych, 
- posiada wiedzę i umiejętności techniczne i taktyczne przekraczające wymagania na ocenę bardzo dobrą,
- uczestniczy regularnie w zajęciach sportowych pozalekcyjnych (sks, konsultacje),
- godnie reprezentuje szkołę na zawodach sportowych powiatowych i wyższych i osiąga na nich bardzo dobre wyniki,

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- jest bardzo aktywny na zajęciach w większości dyscyplin,
- jest prawie zawsze przygotowany do zajęć, 
- wkłada wysiłek w podniesienie własnej sprawności i osiąga lepsze wyniki w testach sprawnościowych,
- opanował wiedzę oraz umiejętności techniczne i taktyczne w stopniu bardzo dobrym, ćwiczenia wykonuje dynamicznie, w odpowiednim tempie oraz prawidłowo,
- uczestniczy w wybranych zajęciach sportowych pozalekcyjnych,
- reprezentuje szkołę na zawodach sportowych powiatowych i wyższych i osiąga na nich dobre wyniki,
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- jest aktywny na zajęciach w wybranych dyscyplinach,
- jest zazwyczaj przygotowany do zajęć,
- stara się podnosić własną sprawność fizyczną, 
- opanował wiedzę oraz umiejętności techniczne i taktyczne w stopniu dobrym, ćwiczenia wykonuje prawidłowo lub z drobnymi błędami,
- reprezentuje szkołę na zawodach sportowych powiatowych.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
- jest mało aktywny na zajęciach lub aktywność przejawia tylko w jednej dyscyplinie zaniedbując pozostałe,
- jest czasami nieprzygotowany do zajęć,
- wkłada mały wysiłek w podniesienie własnej sprawności,
- opanował wiedzę oraz umiejętności techniczne w stopniu dostatecznym, ćwiczenia wykonuje w wolniejszym tempie, z błędami,

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- nie przejawia aktywności na zajęciach,
- jest często nieprzygotowany do zajęć,
- nie wkłada wysiłku w podniesienie własnej sprawności,
- opanował tylko niektóre wiadomości teoretyczne,
- ćwiczenia wykonuje niechętnie, z dużymi błędami.
Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy, mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo duże braki w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy. 

