PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII w Szkole Podstawowej nr
47 w Gdyni

Wymagania na poszczególne oceny z wychowania fizycznego

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania
fizycznego, jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój
sportowy).
2. Jest aktywny na lekcji.
3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego
oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy też pobytu w szatni).
4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela,
dba o bezpieczeństwo własne i kolegów.
5. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i
mniej sprawnym uczniom).
6. Wykonuje zadania zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą i
celującą.
7. Pomaga przy organizacji imprez sportowych organizowanych przez szkołę.
8. Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych.
9. Uczeń, który zostaje powołany przez nauczyciela na zawody sportowe aby
reprezentować szkołę, jest zobowiązany do udziału w tych zawodach.
Odmowa uczestnictwa (brak wyraźnych powodów zdrowotnych lub
rodzinnych) uniemożliwia otrzymanie oceny celującej w danym semestrze.
10. Frekwencja na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych – 90%.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania
fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój
sportowy).
2. Jest aktywny na lekcji.
3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego
oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).
4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela,
dba o bezpieczeństwo własne i kolegów.
5. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i
mniej sprawnym uczniom).
6. Wykonuje zadania zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i bardzo
dobrą.
7. Uczeń osiąga systematyczne postępy.
8. Pomaga przy organizacji imprez sportowych organizowanych przez szkołę.
9. Frekwencja na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych – 80%.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania
fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój
sportowy).
2. Jest aktywny na lekcji.
3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego
oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).
4. Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej
sprawnym uczniom).
5. Wykonuje zadania na ocenę co najmniej dostateczną lub dobrą.
6. Uczeń osiąga systematyczne postępy na miarę swoich możliwości.
7. Umiarkowanie angażuje się w życie sportowe szkoły i klasy.
8. Frekwencja na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych – 70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
1. Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania
fizycznego oraz jest nie zawsze przygotowany do lekcji (często nie posiada
wymaganego stroju sportowego).
2. Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną.
3. Wykonuje elementy nauczane na ocenę dostateczną.
4. Frekwencja na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych – 60%.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
1. Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania
fizycznego oraz często jest nieprzygotowany do lekcji (nie posiada
wymaganego stroju sportowego).
2. Jest mało aktywny, niezdyscyplinowany, ma nieobecności
nieusprawiedliwione oraz lekceważący stosunek do zajęć.
3. Wykonuje zadania na ocenę dopuszczającą i dostateczną.
4. Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich
zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje
ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.
5. Frekwencja na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych – 51%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
1. Bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia wychowania fizycznego oraz nie jest
przygotowany do lekcji.
2. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji.
3. Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich
zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje
ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.
4. Frekwencja na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych poniżej 51%.

Poprawianie i uzupełnianie ocen:

1. W każdym semestrze uczeń ma prawo do poprawy do trzech ocen ze
sprawdzianów w terminie dwóch tygodni od momentu wpisania oceny do edziennika. Poprawa oceny odbywa się w tej samej formie sprawdzania
wiadomości i umiejętności, w wyniku której została uzyskana, chyba że
nauczyciel ustali z uczniem inaczej.
2. Jeżeli uczeń z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie otrzymał oceny
nauczyciel wpisuje „0”. Pojawienie się „0” w miejscu oceny jest informacją dla
rodzica i ucznia o niezaliczeniu sprawdzianu. Po zaliczeniu zaległości w
miejscu „0” pojawi się ocena. Brak zaliczenia zaległości w terminie dwóch
tygodni od powrotu do szkoły skutkuje obniżeniem oceny okresowej lub
końcowej.
3. Uczeń może poprawić ocenę tylko raz. Poprawiona ocena odnotowana jest w
dzienniku lekcyjnym obok poprawianej, ale do średniej liczy się tylko ocena
poprawiona.
4. Jeśli uczeń uzyskał z poprawy stopień niższy niż poprawiany, nauczyciel ma
prawo odnotować ocenę w dzienniku.
5. W przypadku ucieczki ze sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę ndst bez
możliwości poprawy.
6. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (brak stroju sportowego,
nieusprawiedliwiona niedyspozycja) 2 razy w ciągu semestru.
7. Za trzecie nieprzygotowania do zajęć, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
8. Uczeń jest klasyfikowany z przedmiotu, jeżeli posiada 50% obecności na
lekcjach.
9. Ocenę śródroczną, roczną ustala się na podstawie co najmniej trzech ocen
cząstkowych.
10. Oceny cząstkowe mają wagę 1. Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest
na podstawie średniej z ocen cząstkowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy uczeń
ma wpisane „0”. W takiej sytuacji ocena klasyfikacyjna zostaje obniżona.
Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę oceny
ucznia ze sprawdzianów i aktywności.

Jeśli średnia ważona nie jest liczbą całkowitą, zaokrągla się ją według
następującej zasady:
powyżej 0,6 zaokrągla się w górę.
poniżej 1,60 – niedostateczny
1,60 – 2,59 – dopuszczający
2,60 – 3,59 – dostateczny
3,60 – 4,59 – dobry
4,60 – 5,59 – bardzo dobry
5,60 – 6,0 – celujący

