PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie :
1. postawa – udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zaangażowanie,
strój, wysiłek wkładany w rozwój sprawności, udział w życiu
sportowym szkoły, higiena osobista), reprezentowanie szkoły
w zawodach sportowych, prozdrowotny styl życia
2. umiejętności – ruchowe – stopień opanowania umiejętności ruchowych
( co potrafię, jak wykonuję? ) z zakresu wymagań
programowych
organizacyjne – stopień opanowania umiejętności organizacji
zajęć rekreacyjno- sportowych
3. wiadomości – wiedza i umiejętności jej praktycznego wykorzystania
w zakresie:
a) organizacji, bezpieczeństwa i higieny zajęć ruchowych
( samokontrola, asekuracja, pomoc)
b) współpracy w czasie zajęć
c) przepisów i terminologii poszczególnych dyscyplin
sportowych
d) samosterowania rozwojem psychofizycznym, adaptacji
organizmu do wysiłku, ochrony zdrowia
e) pierwsza pomoc
FORMY I METODY KONTROLI
1. obserwacja ucznia w trakcie każdych zajęć( aktywność premiowana +”)
2. zadania kontrolno – oceniające dla poszczególnych poziomów nauczania,
pozwalające określić stopień opanowania umiejętności ruchowych
3. testy sprawności fizycznej – pozwalające ustalić rozwój sprawności
( biorąc pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia)
4. wypowiedzi ustne w obszarze kontroli wiadomości
5. samoocena
KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
6 – CELUJĄCY
1. uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb
2. aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły, osiąga sukcesy
trenując w klubie, wykraczające poza wymagania programowe
3. udokumentuje osiągnięcia w dyscyplinach nie objętych programem
4. inspiruje i organizuje imprezy sportowo- rekreacyjne

5 – BARDZO DOBRY
1. uczeń całkowicie opanował materiał programowy
2. jest bardzo sprawny fizycznie
3. ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, w odpowiednim tempie
4. zna podstawowe przepisy i zasady org. zawodów w dyscyplinach
objętych programem
5. doskonali swoją sprawność fizyczną, wykazuje pozytywny stosunek
do przedmiotu poprzez aktywną postawę na lekcjach i zajęciach
pozalekcyjnych
6. jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania
fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń
4 – DOBRY
1. uczeń opanował umiejętności ruchowe zawarte w programie
nauczania na poziomie podstawowym, wykonując ćw. samodzielnie
jednak z małymi błędami technicznymi lub słabym tempie
2. zna zasady podstawowych dyscyplin sportowych
3. przy pomocy nauczyciela umie wykorzystać w praktyce nabyte
wiadomości
4. cechuje go pozytywny stosunek do przedmiotu i aktywna postawa
na lekcji
5. wkłada duży wysiłek rozwijając swoją sprawność fizyczną
6. zna i stosuje zasady higieny osobistej
3 – DOSTATECZNY
1. uczeń opanował przeciętnie umiejętności ruchowe z poziomu
podstawowego wykonując ćw. niepewnie z dużymi błędami technicznymi
2. wkłada minimalny wysiłek w swoje usprawnianie, wykazując małe
postępy
3. jest mało aktywny na lekcjach
4. posiada niepełne wiadomości, nie umie ich wykorzystać w praktycznym
działaniu
5. sporadycznie jest nie przygotowany do lekcji
6. nie wykazuje aktywności na lekcjach
2 – DOPUSZCZAJĄCY
1. uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym
i ma duże luki
2. ćw. wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi
3. jego wiadomości z zakresu przedmiotu są niewystarczające
4. niesystematycznie bierze udział w zajęciach i wykazuje bardzo małe
postępy w usprawnianiu fizycznym
5. jest często nie przygotowany do zajęć ( brak stroju )
6. jego postawa budzi poważne zastrzeżenia

1 – NIEDOSTATECZNY
1. uczeń nie opanował umiejętności zawartych w podstawach
programowych
2. najprostsze ćw. wykonuje z rażącymi błędami
3. często świadomie odmawia wykonania ćwiczeń
4. ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów
w usprawnianiu
5. jego postawa na lekcjach jest nieodpowiednia
UMOWY I UZGODNIENIA
1. uczeń i rodzice są zobowiązani do zgłaszania N wszelkich
przeciwwskazań do wykonywania ćw.( przebyte choroby, urazy).
2. w uzasadnionych przypadkach N może zwolnić ucznia z czynnego
uczestnictwa w lekcji. Natomiast uczeń zobowiązany jest zgłosić
każdą niedyspozycję, która nastąpi przed, w czasie lub po lekcji.
3. uczeń może być w ciągu semestru 2x nie przygotowany do lekcji
bez konieczności przedstawienia usprawiedliwienia; w razie 3
i następnych przypadków otrzymuje ocenę niedostateczny.
4. uczeń jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych reguł sali
gimnastycznej i obiektów sportowych. Nie przestrzeganie ustalonych
reguł powoduje uzyskanie „ - . Trzykrotne uzyskanie znaku „ powoduje wpisanie oceny niedostateczny.
5. duża aktywność ucznia w czasie zajęć lekcyjnych lub poza nimi może
być nagrodzona oceną b. dobry lub znakiem „ + . Trzykrotne uzyskanie
„ plusa powoduje wpisanie oceny b. dobry.
6. udział w zawodach sportowych, reprezentowanie szkoły, treningi
w klubie, udokumentowane osiągnięcia w dyscyplinach nie objętych
programem, org. imprez sportowo – rekreacyjnych – nauczyciel
nagradza oceną celujący.
7. uczeń ma prawo poprawić ocenę cząstkową w formie i terminie
uzgodnionym z nauczycielem.
8. W szczególnych przypadkach ocena jest zgodna z zaleceniami opinii z
poradni psychologiczno – pedagogicznej.

