KRYTERIA OCENIANIA
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO
W JASTRZĘBIU ZDROJU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WARUNKIEM OTRZYMANIA WYSOKIEGO STOPNIA
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
(DOBREGO, BARDZO DOBREGO I CELUJĄCEGO)
JEST CZYNNE UCZESTNICTWO ORAZ SZCZEGÓLNE
ZAANGAśOWANIE W CZASIE ZAJĘĆ
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO!!!

JeŜeli uczeń, w ocenie nauczyciela przejawia wzorową
postawę oraz ogromne zaangaŜowanie w czasie lekcji
wychowania fizycznego moŜe uzyskać stopień celujący!

STOPIEŃ CELUJĄCY:
1. Poparte sukcesami reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.
2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego
(dopuszczalny jeden brak stroju gimnastycznego) w całym semestrze.
3. Umiejętność współdziałania w zespole, przejawianie zasady
„fair play”.
4. Stopnie cząstkowe, adekwatne do umiejętności ucznia, przy
ogromnym jego zaangaŜowaniu najniŜej na poziomie stopni dobrych.
5. Brak stopnia niedostatecznego z wychowania fizycznego.

STOPIEŃ BARDZO DOBRY:
1. Aktywne uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego
(dopuszczalne dwa braki stroju) w semestrze.
2. Aktywna postawa na zajęciach wychowania fizycznego (brak stopnia
niedostatecznego za brak odpowiedniego zachowania podczas lekcji).
3. Umiejętność współdziałania w zespole.
4. Otrzymywanie stopni dobrych, adekwatnych do umiejętności ucznia,
przejawianie ogromnego zaangaŜowania.
5. Otrzymywanie stopni dobrych, wykazanie się szczególnymi
osiągnięciami sportowymi na rzecz szkoły.
6. Tolerancja wobec współćwiczących.

STOPIEŃ DOBRY:
1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach w ciągu całego semestru (najwyŜej
jedna ocena niedostateczne z wf w czasie semestru).
2. Otrzymanie stopni dostatecznych, adekwatnych do umiejętności
ucznia, przy ogromnym zaangaŜowaniu.
3. Otrzymanie stopni bardzo dobrych i celujących przy niewielkim
zaangaŜowaniu, celowym opuszczaniu lekcji przy duŜym potencjale
ruchowym.
4. Sprawdza się podczas działań w zespole.
5. Odmawia udziału w zawodach sportowych.

STOPIEŃ DOSTATECZNY:
1. Maksymalnie cztery stopnie niedostateczne na lekcjach wychowania
fizycznego
2. Minimalne zaangaŜowanie w czasie jednostek lekcyjnych.
3. Wynikający z niewielkiego zaangaŜowania brak umiejętności
wykonania prostych ćwiczeń ruchowych.

STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY:
1. Celowe opuszczanie lekcji.
2. Brak czynnego udziału w lekcjach (więcej niŜ cztery oceny
niedostateczne z wf w czasie semestru).
3. Wykazuje minimalne zaangaŜowanie podczas zajęć.
4. Brak chęci do wykonywania prostych ćwiczeń – lekcewaŜący
stosunek do przedmiotu.

STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY:
1. Brak czynnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego
(poniŜej 50% z przeprowadzonych zajęć).

KaŜdy uczeń moŜe dwa razy być nieprzygotowany do zajęć wf
(brak stroju), jednak nie otrzyma juŜ oceny celującej na koniec
semestru. KaŜdy następny brak stroju jest odnotowany w
dzienniku lekcyjnym w postaci oceny niedostatecznej.
Poziom rozwoju sprawności i wydolności uczniów, ich postępy
i prace nad sobą badają testy oraz próby sprawnościowe. W
czasie przeprowadzenia testu lekcewaŜenie wykonanej próby jest
równoznaczne z otrzymaniem stopnia niedostatecznego z danego
testu, bądź próby sprawnościowej. JeŜeli uczeń w dniu
wykonania próby nie jest przygotowany do zajęć nie uczestniczy
w teście i nie otrzymuje za niego oceny.

