
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 47 w Gdyni

Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne zawierają informacje o

wymaganiach i kryteriach, stosowanych w trakcie oceniania przedmiotowego, są podporządkowane

zasadom wewnątrzszkolnego oceniania i spójne z podstawą programową w zakresie nauczania

przedmiotu oraz przyjętym do realizacji programem nauczania z uwzględnieniem bezpieczeństwa,

higieny oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

Uczestnictwo w zajęciach z przedmiotu wychowanie fizyczne związane jest z przygotowaniem się ucznia  do

zajęć, uczestnik lekcji musi posiadać strój (ubiór, obuwie) do ćwiczeń fizycznych określony przez nauczyciela,

dostosowany do warunków, rodzaju, miejsca odbywania się zajęć.

Nauczyciel prowadzący zajęcia może zezwolić uczniom na  udział w zajęciach w innym stroju niż wymagany,

określony.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego przede wszystkim brany jest pod uwagę wysiłek wkładany

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, także systematyczność

udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury

fizycznej.

Wymagania na poszczególne oceny z wychowania fizycznego

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń1, który:

1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego i

jest zawsze przygotowany do lekcji, zajęć (posiada właściwy strój sportowy).

2. Jest aktywny przez całą lekcję.

3. Wykazuje zdyscyplinowanie i podporządkowanie organizacyjne w czasie trwania

zajęć z wychowania fizycznego.

4. Prezentuje właściwą sportową postawę w zachowaniu przed, w czasie i po

zajęciach, przestrzega zasad fair play.

1 Uczeń – nazwa ma odniesienie do chłopców oraz dziewcząt i jest stosowana w niniejszym opracowaniu wyłącznie
celem ułatwienia przystępności niniejszych zasad.



5. Prawidłowo wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o

bezpieczeństwo własne oraz innych ćwiczących.

6. Potrafi zaprezentować właściwie ćwiczenia, umiejętności nauczane w czasie zajęć,

pomaga innym współćwiczącym.

7. Wykazuje się wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z kulturą fizyczną.

8. Wykonuje zadania, ćwiczenia zgodne z programem nauczania w sposób celujący lub

bardzo dobry technicznie i efektywnie wynikowo.

9. Pomaga przy organizacji imprez sportowych organizowanych przez szkołę.

10.Reprezentuje szkołę, bierze udział w zawodach sportowych.

11. Odmowa uczestnictwa przez ucznia w zawodach sportowych reprezentujących

szkołę (nie związana problemami zdrowotnymi lub rodzinnymi) uniemożliwia

otrzymanie oceny celującej w bieżącym semestrze.

12.Frekwencja ucznia na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych – powyżej 90%.

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego

oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada strój sportowy).

2. Jest bardzo aktywny na lekcji.

3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego.

4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o

bezpieczeństwo własne i kolegów.

5. Przestrzega zasad fair play.

6. Wspomaga innych uczniów w ćwiczeniach i asekuracji.

7. Wykonuje zadania lub ćwiczenia zgodne z programem nauczania na ocenę dobrą

lub bardzo dobrą, posiada ogólną wiedzę na tematy związane ze sportem.

8. Osiąga systematyczne postępy w wykonywanych ćwiczeniach i sprawdzianach.

9. Pomaga przy organizacji imprez sportowych organizowanych przez szkołę.

10.Frekwencja ucznia na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych – powyżej 80%.



Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

1. Uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest

przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).

2. Jest aktywny na lekcji.

3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć oraz na miarę swoich możliwości

stara się wykonywać ćwiczenia oraz uczestniczyć w rywalizacji sportowej.

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 postępy na miarę swoich możliwości.

7. Angażuje się w życie sportowe szkoły i klasy, posiada ogólną wiedzę na tematy

sportowe.

8. Frekwencja na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych – powyżej 70%.

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

1. Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania

fizycznego oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji (nie posiada wymaganego

stroju sportowego).

2. Jest mało aktywny na lekcji oraz ma kłopoty z dyscypliną.

3. Wykonuje elementy nauczane na ocenę dostateczną, osiąga słabe wyniki ze

sprawdzianów nieadekwatne do możliwości osobistych.

4. Nie posiada wiedzy na tematy związane ze sportem

5. Frekwencja na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych – powyżej 66%.

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

1. 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 i ćwiczenia bez zaangażowania, słabo na ocenę dopuszczającą.



4. Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz po ich zakończeniu, nie dba

o bezpieczeństwo własne oraz innych ćwiczących, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń

przekazywanych przez nauczyciela.

5. Brak postępów w osiągniętych wynikach.

6. Frekwencja na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych – powyżej 50%.

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

1. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji.

2. Bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia wychowania fizycznego lub bardzo często

nie jest przygotowany do lekcji.

3. Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć

4. Nie wykonuje ćwiczeń lub nie uczestniczy w wykonywaniu poleconych, zadań

5. Nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów w czasie ćwiczeń i nie wykonuje

zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.

6. Nie stara się osiągać postępów, rywalizować z innymi.

7. Brak wiedzy o tematyce sportowej.

8. Negatywnie wpływa na postawy innych współćwiczących.

Poprawianie i uzupełnianie ocen:

1. Uczeń ma prawo do poprawy ocen ze sprawdzianów, w terminie dwóch tygodni

zajęć, od otrzymania oceny z danego sprawdzianu.

2. Poprawa oceny odbywa się w tej samej formie sprawdzania umiejętności lub

wiadomości, jeżeli występują warunki możliwe do poprawy sprawdzianu.

3. Jeżeli uczeń z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie otrzymał oceny

nauczyciel wpisuje „0”, wpis „0” w miejscu oceny jest informacją dla rodzica i ucznia

o niezaliczeniu sprawdzianu z powodu nieobecności lub braku udziału w lekcji.

4. Uczeń nieobecny w czasie sprawdzianu  może przystąpić do zaległego sprawdzianu

jeśli będzie możliwość przeprowadzenia tego sprawdzianu, w terminie dwóch tygodni

zajęć od przeprowadzenia sprawdzianu.



5. Po pozytywnym zaliczeniu zaległości, w miejscu „0” pojawi się ocena. Brak

zaliczenia zaległości w terminie dwóch tygodni zajęć może mieć wpływ na obniżenie

oceny okresowej lub końcowej.

6. Jeśli uczeń w wyniku poprawy sprawdzianu uzyskał stopień niższy niż poprawiany,

nauczyciel odnotowuje ocenę w dzienniku.

7. Uczeń może poprawić ocenę jeden raz. Poprawiona ocena odnotowywana jest w

dzienniku lekcyjnym, pod uwagę (ocenę) brana jest ocena lepsza (wyższa).

8. W sytuacji rezygnacji ze sprawdzianu lub nieprzystąpienia do sprawdzianu przez

ucznia, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną ze sprawdzianu bez możliwości

poprawy.

9. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (brak stroju sportowego,

niedyspozycja, itp.) 3 razy w ciągu semestru bez jakichkolwiek konsekwencji (wpis w

dzienniku „np.”). Kolejne nieprzygotowanie będzie miało wpływ na ocenę

semestralną i/lub roczną.

10.Ocenę śródroczną, roczną ustala się na podstawie uzyskanych ocen cząstkowych.

11. Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych, z

wyjątkiem sytuacji, gdy uczeń ma wpisane „0”. W takiej sytuacji ocena klasyfikacyjna

zostaje obniżona.

12.Przy ustalaniu oceny semestralnej oraz rocznej nauczyciel bierze pod uwagę

wszystkie oceny i wpisy w dzienniku z rubryki oceny.


