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Wymagania naposzczególnestopnie

Ocenaniedostateczna

uczeń nie spełnia wymagań zawartych w podstawie
programowej,

posiada bardzo niską sprawność motoryczną,

ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych
postępów w usprawnianiu,

wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia , w dodatku z
rażącymi błędami,

charakteryzuje się niewiedzą w zakresie wychowania
fizycznego,

bardzo często nie ćwiczy na lekcjach wychowania fizycznego,
nie nosi zmiennego stroju
sportowego;

Ocenadopuszczająca

uczeń nie opanował podstawy programowej w stopniu
dostatecznym i ma poważne luki,

jest mało sprawny fizycznie,

ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami
technicznymi,

posiada małe wiadomości z zakresu wychowania fizycznego,

nie jest pilny; brak widocznych postępów w jego usprawnianiu,

wykazuje niechętny stosunek do zajęć wychowania fizycznego,
opuszcza lekcje

Ocenadostateczna

uczeń opanował materiał podstawy programowej na
przeciętnym poziomie ze znacznymi
lukami,

dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną , ćwiczenia
wykonuje niepewnie, w
nieodpowiednim tempie i z wyraźnymi błędami technicznymi,

wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym,

w jego wiadomościach z zakresu wychowania fizycznego są
znaczne luki, a tych które posiada nie potrafi wykorzystać w
praktyce,



przejawia braki w postawie i stosunku do wychowania
fizycznego

Ocenadobra

uczeń w zasadzie opanował materiał podstawy programowej,

wykazuje dobrą sprawność motoryczną,

ćwiczenia wykonuje prawidłowo , lecz nie dość dokładnie, z
małymi błędami technicznymi,

posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy
pomocy nauczyciela,

nie opuszcza lekcji wychowania fizycznego, wykazuje stałe i
dość dobre postępy w zakresie
usprawniania się,

nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych

jego postawa i stosunek do przedmiotu nie budzą większych
zastrzeżeń

Ocenabardzodobra

uczeń całkowicie opanował materiał podstawy programowej,

jest bardzo sprawny fizycznie,

ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w
odpowiednim tempie i dokładnie, zna
założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w
programie,

posiada duże wiadomości w zakresie wychowania fizycznego i
umiejętnie wykorzystuje je
w praktycznym działaniu,

systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i
wykazuje duże postępy
w osobistym usprawnieniu,

jego postawa społeczna , zaangażowanie i stosunek do
wychowania fizycznego nie budzą
najmniejszych zastrzeżeń,

uczestniczy w zajęciach SKS, nie jest to jednak działalność
systematyczna

Ocenacelująca

uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb,

posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza
stawiane wymagania,

aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły
bądź też w innych formach
działalności związanych z kulturą fizyczną,

uczęszcza na zajęcia SKS lub klubu sportowego,

osiąga sukcesy w zawodach sportowych, kwalifikując się do
finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym ), krajowym lub
posiada inne porównywalne osiągnięcia.



Szczegółowekryteria dotycząceoceniania

Obszarypodlegająceocenie 1. wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć:
systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność
ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz
kultury fizycznej.(obecność na lekcji, przygotowanie do lekcji –
strój sportowy, aktywność w trakcie lekcji ,prowadzenie
rozgrzewki, udział w zajęciach sks, reprezentowanie szkoły w
zawodach )

2. Opanowanie wymagań programowych.
3. Przyrost sprawności fizycznej (ocena poziomu sprawności

fizycznej )

Sposobysprawdzania
osiągnięćucznia

(co?, jak?, w jakim terminie?)
Ad.1 – ocenaraz wmsc/pkt- każda lekcja . (System
punktowy 1 pkt- zaobecnośćna lekcji, 1 pkt.- za
przygotowanie do lekcji(posiadanie czystegostroju
sportowego-przebrana koszulkaspodenki,getry i obuwie
sportowe. 1 pkt. – zaaktywnośćw trakcie lekcji(uczeń
nieaktywny nie otrzymuje punktu na konieclekcji)
Dodatkowo uczeńmożeotrzymać 1 pkt zaprzeprowadzenie
rozgrzewki, zaudział w zajęciach SKS,zareprezentowanie
szkołyna zawodachsportowych.
Tabelapunktowa

% ocena
100 6
91-99 5
81-90 4
71-80 3
61-70 2
51-60 1
pon 51 nkl

Na koniec danegomsc.należy określićmax ilośc pkt. do
zdobycia.(pkt. uzależnioneod ilości lekcji)
Ad2. -4 x w semestrzew formie sprawdzianu (oceny1-6)
Ad.3. –w zależnościod potrzeb.

Skalaoceniania
(zgodniezestatutem)

Oceny 1-6
PKT jak w tabeli wyżej.

Zasadypoprawiania ocen Np. Uczeńma prawo poprawić każdą ocenęze
sprawdzianów. Poprawa jest dobrowolna, odbywa sięze
względóworganizacyjnychw terminie 3 kolejnych lekcji(z
wyjątkiem uczniaktóry posiadał zwolnienie lekarskie-2
tygodnie) i formie ustalonej przeznauczyciela.Uczeńma
możliwośćpoprawienia danej ocenytylko jeden raz.

Ustaleniadodatkowe - Uczniowie posiadający opinię PPPposiadają dostosowane
wymaganiado opinii.



- Uczeńposiadający zwolnienie lekarskie po zakończeniu
zwolnieniaw terminie do 2 tygodni zwłasnej inicjatywy ma
obowiązek uzupełnićsprawdziany. W przypadkubraku
uzupełnienia zaległości zostaje wpisana ocenanast.
- Zwolnienie od rodziców musi znajdować sięw
mobidzienniku (możeobejmowaćmax 3 kolejne lekcje)-
uczeńotrzymuje punkt wyłącznie zaobecnośćna lekcji.
- Jeśliw trakcie lekcji mamiejscesprawdzian, a uczeńw tym
dniu zgłosił nieprzygotowanie-otrzymuje ocenęndst. ze
sprawdzianu, jeśli posiada zwolnienie od rodziców ma
obowiązek uzupełnićw ciągu -3 najbliższych lekcji –nie
dopełnienie tego obowiązku skutkuje wpisaniem oceny
ndst.)
- Uczeń,będzienieklasyfikowany jeżeli brak jest podstaw do
ustalenia ocenyzpowodu nieobecnościna zajęciach
przekraczającej połowę czasuprzeznaczonegona zajęcia z
wychowania fizycznego.
-W trakcie lekcji WFobowiązuje zakazćwiczenia:
1. w biżuterii (dot. dużychkolczyków, łańcuszków,

rzemyków, opasek,kolczykówwmiejscach, w których
uczeńlub uczennicamogą odnieśćobrażeń) itp.

2. żując gumę
3. nie spełniającwymogów regulaminu szkoły.
- Na lekcje WFzabronione jest wnoszenieurządzeń
elektronicznych:telefonów ,tabletów, MP3,itp. (urządzenia
te należypozostawić w skrzyncedanej grupy w kantorku
nauczycieli WFprzed zajęciami.
-Uczeńrażąco naruszający zasadyBHPw trakcie zajęć
zostanie wykluczonyz lekcji odpowiednimi
konsekwencjami(pozostaje pkt. wyłącznie za obecność)
- Niećwiczącymuszą przebywaćwewskazanymprzez
nauczycielamiejscu (na ławeczce),nie mogą przeszkadzaćw
prowadzeniu lekcji – ich zadaniemjest obserwacja zajęć.
Wszelkiezwolnienia i ograniczenia związanez
wychowaniem fizycznymuczniowiemają obowiązek
dostarczyć nauczycielowi prowadzącemu zajęcia do 15 09.

Ustalenie śródrocznej
i rocznejoceny
klasyfikacyjnej

Ocenajest składową ocengromadzonych systematycznie na
koniec każdegomiesiąca oraz sprawdzianów mających
miejscew trakcie lekcji a także poziomusprawności
fizycznej. Odzwierciedla wszystkie obszarypodlegające
ocenie.

Warunki i tryb uzyskania
wyższejniżprzewidywana
rocznej oceny
klasyfikacyjnej

Poprawa ocen ze sprawdzianów z danego semestru



Wymaganiadydaktyczne iobowiązki na lekcjach
wychowania fizycznego
� Na lekcjachwychowania fizycznegoobowiązują: czystystrój składającysięzkoszulki (bluzy) i

spodenek(spodni) gimnastycznych orazczysteobuwie sportowe opodeszwienie
pozostawiającej śladównanawierzchni saligimnastycznej, lubdres.

� Każde nie ćwiczeniebezusprawiedliwienia odnotowywane jestw dziennikuorazpowoduje
konsekwencjeprzywystawianiu ocenynakoniecdanegomiesiąca.

� Uczeń maprawo przedstawićnakolejnych3 lekcjachzwolnienie odrodziców, nadłuższenie
ćwiczeniewinien posiadaćzwolnienie lekarskie.

� Zwolnienia odrodzicówmusząznajdowaćsięwmobidziennikuw chwili sprawdzania
obecności.

� Jeżeliuczeńbrał czynnyudział w lekcjachwtrakcie pierwszegosemestru,aw drugim
semestrzemazwolnienie lekarskie to nakoniec rokuotrzymawmiejsceocenywpis„
zwolniony”. Napisemnaprośbęuczniaistnieje możliwośćprzepisaniawmiejsceocenyrocznej
ocenyzsemestru pierwszego.

� Oceniena lekcji wychowania fizycznegopodlegająpostępyw zakresie umiejętności,
sprawności,wiadomości,orazzaangażowanie i stosunekdoprzedmiotu, a także uczestnictwo
w lekcjachw ciągukażdegomiesiąca.

� Jeżeliuczeńnie ćwiczyna lekcji naktórej mamiejscesprawdzian i nie posiada
usprawiedliwienia to zesprawdzianuotrzymuje ocenęniedostateczną.

� Uczeńktóry posiadazwolnienie na lekcji, naktórej odbywasięsprawdzianmaobowiązek
zaliczyćdanysprawdzianw terminie 2 tygodnioddaty zakończeniazwolnienia. Poupływie
tego terminu uczeńotrzymuje ocenęniedostateczną.

� Uczeń maprawo dopoprawy jeden razkażdegosprawdzianuw terminie do3 kolejnychlekcji
po sprawdzianie, potym terminie zewzględóworganizacyjnychtakapoprawa jest niemożliwa.

� Uczeńbędzienie klasyfikowany jeżeli nie ćwiczyłna51%lekcjiw ciągusemestru.
� Wszatniachwczasieprzerwmająprawo przebywaćtylko klasy, które przygotowująsiędo

lekcji wychowania fizycznego,lubprzebierają siępo jej zakończeniu.
� Zastanszatni odpowiedzialna jest klasa, która szatnięopuszcza.
� Klasawchodzącadoszatnisprawdza jej stan i owszelkichnieprawidłowościach informuje

nauczyciela.
� Uszkodzeniazgłoszonenauczycielowiprzez klasęwchodzącądoszatni obciążają klasę, która

szatnię opuszcza.Klasata jest zobowiązanauszkodzeniate naprawić nakosztwłasnyw
terminie uzgodnionymznauczycielemwychowania fizycznego.

� Zazamknięcieszatninaczaslekcji i jej otwarcie po jej zakończeniuodpowiadadyżurny
klasowy.

� Dyrekcjaszkoły inauczycielewychowania fizycznegonie biorą odpowiedzialnościzarzeczy
pozostawionew szatniach.

� Pousłyszeniudzwonkarozpoczynającegolekcję klasaustawia siępoddrzwiami sali
gimnastycznej,w tym czasiedyżurnyzamykaszatnie, osobyociągającesiębędą traktowane
jakonie przygotowanedozajęć.

� Wczasielekcji WFobowiązuje kategorycznyzakaz:posiadaniadużychkolczyków, kolczykóww
brwi, języku, brodzie, nosie,brzuchu, innychmiejscachw których uczeńmożeodnieść



obrażenia w czasiećwiczeń,posiadania łańcuszków, rzemyków opasekitp. naszyi,
nadgarstkachoraz innychmiejscachzagrażającychbezpieczeństwu ucznia.

� Uczeńktóry próbuje wejśćnasalęgimnastycznąwbrudnymobuwiu będzie traktowany jak
osobanie przygotowanado lekcji.

� Uczeńniećwiczącymusiprzebywaćwewskazanymprzeznauczycielamiejscu(ławeczka), nie
możeprzeszkadzaćwprowadzeniu zajęć,słuchaćMP3, używaćtelefonu itp jegozadaniemjest
obserwacjazajęć.

� Uczeńktóry w czasiećwiczeńzostanieprzyłapany nażuciugumyotrzymuje ocenę
niedostateczną zBHP,agdyjest niećwiczący–uwagędodziennika.

� Wtrakcie lekcji w przypadkudoznaniaobrażeń, uczeńmaobowiązek niezwłoczniezgłosićuraz
nauczycielowi. Przypadkiniezgłoszoneniebędą traktowane jakowypadekw trakcie lekcjiwf.

� Uczniowienieprzestrzegającypostanowień regulaminuszkołybędą traktowani jak osobynie
przygotowanedo lekcji.


