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Obszar podlegający ocenianiu to systematyczność, aktywność, umiejętności , wiadomości i aktywność 
dodatkowa. 

SYSTEMATYCZNE uczestniczenie  w zajęciach jest ważnym elementem realizacji procesu wychowania 
fizycznego. Udział w zajęciach ma wdrażać ucznia do systematycznego podejmowania aktywności 
fizycznej w życiu codziennym. Uczeń na zajęcia powinien posiadać  odpowiedni stój ( białą koszulkę, 
ciemne spodenki ,buty sportowe na jasnej podeszwie). Odnotowuje się  braki strojów,  zwolnienia od 
lekarza i rodziców i nieobecności.  Dopuszczalny jest niewielki procent nieobecności z powodów 
losowych. Każdy  brak stroju powoduje obniżenie oceny cząstkowej o pół stopnia w danym miesiącu. 
Zostaje to  odnotowane w zeszycie nauczyciela . 

AKTYWNOŚĆ ucznia na zajęciach zaznaczane jest przy pomocy znaków (+,-), każdy uczeń , który na  
danej lekcji  nie otrzymał minusa dostaje plus . Plusy otrzymują uczniowie za przejaw zaangażowania , 
stosunek do przedmiotu, aktywny udział w zajęciach , przestrzeganie zasad bhp i zasad czystej gry , 
obowiązkowość , sumienność, zdyscyplinowanie i życzliwy stosunek do innych, poszanowanie sprzętu 
sportowego oraz stosowanie zabiegów higienicznych. Minusy  otrzymują uczniowie za niechętny 
stosunek do zajęć. Nie przestrzeganie zasad i regulaminów. Każdy minus obniża ocenę cząstkową  w 
danym miesiącu  o pół stopnia.Zostaje to  odnotowane w zeszycie nauczyciela . 

Systematyczność  i aktywność jest oceniana w każdym miesiącu. Ocena uzyskana z tych obszarów, 
stanowi priorytet  przy wystawianiu oceny semestralnej i końcoworocznej. 

Przy UMIEJĘTNOŚCIACH bierzemy pod uwagę stopień opanowania  techniki elementów gier 
zespołowych , gimnastycznych i tanecznych. W lekkiej atletyce oceniamy próby zgodnie z tabelami 
lekkoatletycznymi dostosowanymi do poziomu zespołu. Pełnią one funkcję  diagnozującą i nie pełnią  
formy rywalizacji wynikowej.  Z każdej z dyscyplin uczeń otrzymuje jedną ocenę  cząstkową  w 
semestrze, stanowiącą średnią ocen z poszczególnych zadań  wykonanych przez  ucznia. 

WIADOMOŚCI  związane z  kultura fizyczną, edukacja zdrowotną  i społeczną  uczeń prezentuje na 
zajęciach  zgodnie  z ich  tematyką.  Otrzymuje  dodatkową  ocenę cząstkową 

AKTYWNOŚĆ DODATKOWA uwzględnia: 

Reprezentowanie szkoły w zawodach na szczeblu  szkolnym, gminnym, powiatowym , rejonowym, 
wojewódzkim - cząstkowa ocena celująca. 

Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych  -  cząstkowa ocena celująca. 

 

OCENA WYRAŻONA STOPNIEM ODNOSI SIĘ DO 
INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI UCZNIA  

 

 


