WYMAGANIA EDUKACYJNE VI KLASA
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego ze względu na specyfikę przedmiotu
nauczyciele biorą pod uwagę przede wszystkim postawę i zaangażowanie wobec kultury
fizycznej.
Ocenianie z wychowania fizycznego ma na celu :
- przygotowanie ucznia do całożyciowej aktywności ruchowej i czynnego uczestnictwa
w kulturze fizycznej,
- wyrobienie w uczniu trwałych nawyków higieniczno – zdrowotnych,
- kształtowanie umiejętności działania na rzecz zdrowia rozumianego w aspekcie sfer
wzajemnie się przenikających:
fizycznej,
intelektualnej, emocjonalnej, społecznej,
osobistej i duchowej,
- zrozumienie przez uczniów powodów i sensu starań o ciało, sprawność fizyczną,
zdrowie, urodę,
- wdrażanie uczniów do autoedukacyjnej aktywności w celu wyrównania niedoborów
prawności fizycznej,
- rozbudzenie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej: zdrowotnej, utylitarnej,
sportowej, rekreacyjnej,
- wyrobienie prawidłowej i pożądanej postawy, zręczności i estetyki ruchu,
- stymulowanie różnorodnych form aktywności fizycznej uczniów,
- udostępnianie uczniom zasobu wiadomości na temat charakteru związków między
ciałem człowieka z jednej strony, a zdrowym stylem życia, zapobiegania chorobom
i racjonalnie prowadzonej gimnastyki z drugiej,
- zapoznanie uczniów z problemem stosowania niedozwolonych środków w sporcie
i aktywności ruchowej,
- wdrażanie ucznia do systematycznej samokontroli i samooceny,
- rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, kształtowanie ambicji,
- rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, samodzielności i samodyscypliny
- doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej,
- pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej
pomocy,
- poznanie zasad kulturalnego kibicowania i dopingowania swoich faworytów.
I.

Sposoby i formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia :
1. Stopień opanowania materiału programowego
- postępy w usprawnianiu swojego ciała- testy sprawnościowe
- wiadomości o wychowaniu fizycznym i zdrowiu - testy pisemne
- umiejętności ruchowe i sprawność motoryczna - testy sprawnościowe
2. Postawa wobec przedmiotu ( wysiłek )
- zaangażowanie, aktywny udział w zajęciach,

- frekwencja - systematyczność udziału ucznia w zajęciach
- właściwe przygotowanie do zajęć,
- rozwój społeczny
- aktywność w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury
fizycznej.
3. Działalność sportowa pozalekcyjna
4. Testy sprawdzające opanowanie umiejętności technicznych :
- piłka siatkowa; odbicie piłki sposobem górnym i dolnym, zagrywka
- koszykówka; wykonanie dwutaktu,
- piłka ręczna; rzut do bramki z wyskoku po podaniu,
- testy sprawności motorycznej; skok w dal, rzut piłką lekarską, bieg po kopercie,
-skok dosiężny, próba siły mięśni brzucha, test coopera, bieg wahadłowy 4x10,
próba siły mięśni ramion,
- stanie na rękach z uniku zamachem jednonóż, stanie na rękach z postawy
II. Wymagania na poszczególne oceny śródroczne
Ocena celująca
uczeń:
- spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,
- aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych
formach działalności związanej z wychowaniem fizycznym,
- reprezentuje szkołę na różnego rodzaju zawodach i imprezach sportowych,
- bierze aktywny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły lub
poza nią, jest to działalność systematyczna,
- posiada najlepsze wyniki w testach kontrolnych, wykonuje je idealną techniką
- wykazał wysoki poziom z zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w lekcji
wychowania fizycznego otrzymując stopnie celujące z aktywności,
- jest zawsze przygotowany do zajęć z wychowania fizycznego
Ocenę bardzo dobra
uczeń:
- jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć nie budzą najmniejszych
zastrzeżeń ( uzyskując oceny cząstkowe bardzo dobre ),
- systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy
w osobistym usprawnianiu,
- przystąpił do wszystkich testów kontrolno – oceniających,
- posiada duże wiadomości z zakresu wychowania fizycznego i umiejętnie wykorzystuje je
w praktycznym działaniu,
- angażuje się w przygotowaniu do lekcji z wychowania zdrowotnego,
- całkowicie opanował materiał programowy.

- jest sprawny fizycznie, ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim
tempie i dokładnie,
zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.
- dwukrotny brak stroju,
Ocena dobra
uczeń :
- wykazał się średnim poziomem z poszczególnych zadań dotyczących uczestnictwa
i zaangażowania w lekcji wychowania fizycznego( oceny dobre ),
- swoją postawą społeczną, stosunkiem do kultury fizycznej nie budzi większych
zastrzeżeń,
- wykazał się średnim poziomem opanowania wiadomości,
- przystąpił do wszystkich testów kontrolno – sprawdzających
- podczas sprawdzianów wykazał się średnim opanowaniem elementów technicznych,
które tylko w większej części potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu,
- z drobnymi niedociągnięciami potrafi zdiagnozować własny rozwój fizyczny, wydolność
fizyczną i sprawność fizyczną za pomocą testu obowiązującego na lekcji wychowania
fizycznego i z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki.
Ocena dostateczna
uczeń:
- wykazał się przeciętnym poziomem z zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania
w lekcji wychowania fizycznego ( oceny dostateczne ),
- wykazał się przeciętnym poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania
fizycznego,
- przystąpił do wszystkich testów kontrolno – oceniających,
- opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie.
Ocena dopuszczająca
uczeń
- jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć budzą duże zastrzeżenia,
- nie przystąpił do wszystkich testów kontrolno – sprawdzających,
- podczas sprawdzianów wykazał się niskim poziomem opanowania umiejętności
technicznych, których nie potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu.
- wykazał się niskim poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania
fizycznego.
Ocena niedostateczna
uczeń
- jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć budzą duże zastrzeżenia
( uzyskując oceny cząstkowe niedostateczne ),
- jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć
- nie przystąpił do testów kontrolno – sprawdzających,
- nie przywiązuje wagi do własnej sprawności fizycznej,

- wykazał się bardzo słabym poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania
fizycznego
Wymagania na poszczególne oceny roczne
Ocena celująca
uczeń:
- spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,
- aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach
działalności związanej z wychowaniem fizycznym,
- reprezentuje szkołę na różnego rodzaju zawodach i imprezach sportowych,
- bierze aktywny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły lub
poza nią, jest to działalność systematyczna,
- posiada najlepsze wyniki w testach kontrolnych, wykonuje je idealną techniką
- wykazał bardzo wysoki poziom z zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania
w lekcji wychowania fizycznego otrzymując stopnie celujące z aktywności,
- jest zawsze przygotowany do zajęć z wychowania fizycznego
Ocenę bardzo dobra
uczeń:
- jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć nie budzą najmniejszych
zastrzeżeń ( uzyskując oceny cząstkowe bardzo dobre i celujące),
- systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje bardzo duże postępy
w osobistym usprawnianiu,
- przystąpił do wszystkich testów kontrolno – oceniających,
- posiada bardzo duże wiadomości z zakresu wychowania fizycznego i umiejętnie
wykorzystuje je w praktycznym działaniu,
- angażuje się w przygotowaniu do lekcji z wychowania zdrowotnego,
- całkowicie opanował materiał programowy.
- jest sprawny fizycznie, ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim
tempie i dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych
w programie.
- dwukrotny brak stroju,
Ocena dobra
uczeń :
- wykazał się średnim poziomem z poszczególnych zadań dotyczących uczestnictwa
i zaangażowania w lekcji wychowania fizycznego ( oceny dobre ),
- swoją postawą społeczną, stosunkiem do kultury fizycznej nie budzi większych
zastrzeżeń,
- wykazał się średnim poziomem opanowania wiadomości,
- przystąpił do wszystkich testów kontrolno – sprawdzających
- podczas sprawdzianów wykazał się średnim opanowaniem elementów technicznych,
które tylko w większej części potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu,

- z drobnymi niedociągnięciami potrafi zdiagnozować własny rozwój fizyczny,
wydolność fizyczną i sprawność fizyczną za pomocą testu obowiązującego na lekcji
wychowania fizycznego i z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki.
Ocena dostateczna
uczeń:
- wykazał się przeciętnym poziomem z zadań dotyczących uczestnictwa i
zaangażowania w lekcji wychowania fizycznego ( oceny dostateczne ),
- wykazał się przeciętnym poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania
fizycznego,
- przystąpił do wszystkich testów kontrolno – oceniających,
- opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie.
Ocena dopuszczająca
uczeń
- jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć budzą duże zastrzeżenia,
- nie przystąpił do wszystkich testów kontrolno – sprawdzających,
- podczas sprawdzianów
wykazał się niskim poziomem opanowania umiejętności
technicznych, których nie potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu.
- wykazał się niskim poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania
fizycznego.
- notoryczny brak stroju
Ocena niedostateczna
uczeń
- jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć budzą duże zastrzeżenia
( uzyskując oceny cząstkowe niedostateczne ),
- jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć
- nie przystąpił do testów kontrolno – sprawdzających,
- nie przywiązuje wagi do własnej sprawności fizycznej,
- wykazał się bardzo słabym poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania
fizycznego, brak postępu
III.

Warunki i tryb otrzymania oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana:

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość ubiegania się o uzyskanie
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Warunkiem
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych może być:
- dłuższa usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach edukacyjnych,
- inne ważne sytuacje życiowe, które nauczyciel uzna za istotne.
Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych:

1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), nie później niż 3 dni przed rocznym
klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, składają do nauczyciela przedmiotu
pisemne podanie o zamiarze uzyskania wyższej od przewidywanej rocznej oceny
klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych. Podanie powinno zawierać uzasadnienie oraz informację o ocenie,
o jaką będzie ubiegał się uczeń.
2) Nauczyciel podejmuje ostateczną decyzję, czy uczeń spełnienia warunki, o których
mowa w Statucie Szkoły (§ 74 ust. 2).
3) Jeżeli uczeń spełnia wspomniane warunki nauczyciel ustala termin testu
sprawnościowego oraz testu z wiadomości o sporcie obejmującego wymagania edukacyjne
z przedmiotu na konkretną ocenę zamieszczone w Wymaganiach Edukacyjnych.
Sprawdzenie umiejętności fizycznych i wiadomości ucznia musi nastąpić przed zebraniem
klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
4) Nauczyciel po sprawdzeniu umiejętności fizycznych oraz wiedzy o sporcie ucznia
utrzymuje bądź ustala wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć
edukacyjnych.

