KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego
jest wypadkową następujących składników:
1. Stopieo opanowania wymagao programowych:
 właściwe wykorzystanie zdolności koordynacyjno – kondycyjnych
 poziom umiejętności ruchowych
 poziom wiedzy
 postęp w usprawnianiu
2. Aktywność:
 zaangażowanie, w wykonywanie ćwiczeń i zadań zbliżone do maksymalnych
swoich możliwości
 inwencję twórczą
 aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji
 reprezentowanie szkoły w zawodach
 uprawianie sportu wyczynowo (uzyskiwanie znaczących osiągnięć)
3. Frekwencja - uczestnictwo w zajęciach
 przygotowanie do zajęć
 spóźnienia
 nieobecności nieusprawiedliwione
4. Postawa ucznia
 dyscyplina podczas zajęć
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji
 przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów sportowych
 postawa "fair play" podczas lekcji
 higiena stroju i ciała
 asekuracja podczas ćwiczeń
 współpraca z grupą

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA
ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
Celujący (6) - Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Wyniki
przewyższają normy cech motorycznych na ocenę bardzo dobrą. Osiąga duży
postęp w usprawnianiu. Znakomicie opanował umiejętności techniczne poznanych
dyscyplin sportowych . Zastosowanie umiejętności w praktycznym działaniu: jest
doskonały w różnych dyscyplinach i konkurencjach. Potrafi praktycznie
wykorzystać wiedzę w konkursach, zawodach, tworzeniu nowych rozwiązań. Jest
bardzo zaangażowany na lekcji. Rozwija swoje uzdolnienia. Aktywnie uczestniczy
w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też w innych formach działalności
związanych z wychowaniem fizycznym. Reprezentuje barwy szkoły
w rozgrywkach sportowych. Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do
wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń.
Bardzo dobry (5) - Uczeń jest bardzo sprawny fizycznie; osiąga wyniki wg norm
na ocenę bardzo dobrą. Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, zna przepisy
dyscyplin sportowych zawartych w programie. Systematycznie doskonali swoją
sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu.
Doskonale opanował większość umiejętności. Bardzo dobrze sobie radzi
w większości dyscyplin. Posiada ogromny zasób wiedzy. Umie zastosować wiedzę
w samodzielnym rozwiązywaniu zadań. Podejmuje duży wysiłek, systematycznie
stara się podnosić swoją sprawność fizyczną.
Dobry (4) - Uczeń dysponuje dobrą sprawnością motoryczną. Ćwiczenia wykonuje
prawidłowo, lecz nie dość dokładnie, z małymi błędami technicznymi. Wykazuje
tendencje do poprawy wyników. Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad
osobistym usprawnianiem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie.
Opanował większość umiejętności lecz w różnym stopniu. Radzi sobie w różnych
dyscyplinach sportowych. Zna większość zagadnień i pojęć. Sprawnie posługuje
się wiedzą. Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi
większych zastrzeżeń. Podejmuje wysiłek, stara się jednak niesystematycznie.
Dostateczny (3) - Uczeń dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną. Osiąga
wyniki wg norm na ocenę dostateczną. Posiada tylko podstawowe umiejętności.
Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi. Wykazuje
małe postępy w usprawnianiu motorycznym. Nie bardzo daje sobie radę w kilku
dyscyplinach.
Zna
podstawowe
pojęcia
i
zagadnienia.

Uczestniczy w lekcji, mało się stara. Przeszkadza kolegom. Przejawia pewne braki
w zakresie postawy społecznej i w stosunku do kultury fizycznej.
Dopuszczająca (2) - Uczeń posiada słabą sprawność fizyczną. Osiąga wyniki
znacznie poniżej oceny dostatecznej. Opanował minimalną ilość wiadomości. Nie
radzi sobie w większości dyscyplin. Ćwiczenia wykonuje niepewnie z dużymi
błędami technicznymi. Wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu
motorycznym. Posiada minimalny zasób pojęć i wiadomości. Nie potrafi
samodzielnie zastosować wiedzy w praktyce. Nie wkłada wysiłku, nie stara się.
Sporadycznie ćwiczy. Przejawia duże braki w zakresie postawy społecznej
i stosunku do wychowania fizycznego.
Obniżenie wymagań edukacyjnych, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego,
egzaminy sprawdzające i poprawkowe.
1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii stosownej poradni
specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe,
uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu
nauczania.
2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania
fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach,
wydanej przez lekarza specjalistę lub poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo
inną poradnię specjalistyczną. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
"zwolniony(a)”.

