WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA
ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN
KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W GIMNAZJUM
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
1.Osiągnął sprawność fizyczną znacznie wykraczającą poza program nauczania.
2.Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym i rekreacyjnym pozalekcyjnym i pozaszkolnym.
3.Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach wychowania fizycznego.
4.Prezentuję przykładną postawę społeczną i stosunek do przedmiotu.
a) zabiega o rozwój swojej sprawności fizycznej
b)jest koleżeński, ambitny i zdyscyplinowany
c)posiada zawsze stosowny i schludny strój sportowy
d)dba o higienę osobistą
5.Wykazał się znajomością przepisów sportowych w zakresie dyscyplin uprawianych w
szkole oraz umiejętnością pełnienia roli organizatora bądź sędziego.
6.Osiąga sukcesy w zawodach sportowych

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1.Osiągnął sprawność fizyczną określoną programem nauczania.
2.Bierze regularny udział w pozalekcyjnych ,pozaszkolnych zajęciach sportoworekreacyjnych i nie uchyla się od czynnego udziału w imprezach i zawodach, gdy chodzi o
reprezentowanie szkoły.
3.W ciągu semestru był najwyżej 3 razy nieprzygotowany do lekcji wychowania fizycznego.
4.Swą postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń a),b)c)d)-jak na
ocenę celującą.
5.Wykazał się znajomością przepisów sportowych w zakresie dyscyplin sportowych
uprawianych w szkole oraz umiejętnością pełnienia roli organizatora bądź sędziego.
6.Osiąga sukcesy w zawodach sportowych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1.Nie osiągnął w pełni sprawności fizycznej określonej programem nauczania, ale prezentuje
wyraźnie chęć jej podnoszenia.
2.W ciągu semestru był nie więcej niż 5 razy nieprzygotowany do lekcji wychowania
fizycznego.
3.Nie wykazuje rażących braków w zakresie wychowania społecznego, zabiega o rozwój
swojej sprawności fizycznej oraz posiada wystarczające nawyki higieniczno-zdrowotne.
4.Wykazał się w stopniu dobrym znajomością przepisów dwóch wybranych dyscyplin
sportowych oraz pełnił funkcje pomocnicze w czasie szkolnych imprez sportoworekreacyjnych.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń ,który:
1.Nie osiągnął w pełni sprawności fizycznej określonej programem nauczania i nie wykazuje
chęci do jej podnoszenia.
2.W ciągu semestru był nie więcej niż 8 razy nieprzygotowany do lekcji.
3.Nie jest pilny w czasie zajęć i nie dba o samodoskonalenie.
4.Wykazuje braki w znajomości przepisów dwóch wybranych dyscyplin.
5.Wykazuje braki w zakresie wychowania społecznego oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
1.Ledwie spełnia wymagania sprawnościowe lub jest bliski spełnienia tych wymagań i
wyraźnie nie jest zainteresowany podnoszenie własnej sprawności fizycznej.
2.Opuszcza zajęcia wychowania fizycznego ,ale ma przynajmniej 50% czynnego udziału w
lekcjach wychowania fizycznego.
3.Nie jest pilny w czasie zajęć i jest przeciwny samodoskonaleniu.
4.Wykazuje duże braki w zakresie wychowania społecznego.
5.Wykazuje duże braki w znajomości przepisów dwóch wybranych dyscyplin.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
1.Przejawia wyraźnie lekceważący stosunek do lekcji wychowania fizycznego( brak stroju
sportowego, niepodejmowanie żadnych zadań ruchowych).
2.Opuścił ponad 50% lekcji wychowania fizycznego.
3. Do zajęć nigdy nie jest przygotowany.
4. Samowolnie i nagminnie opuszcza zajęcia.
OCENA SEMESTRALNA LUB ROCZNA NIE JEST ŚREDNIĄ ARYTMETYCZNĄ
OCEN CZĄSTKOWYCH.
ZWOLNIENIE NA SEMESTR LUB ROK SZKOLNY UDZIELA DYREKTOR SZKOŁY
NA PODSTAWIE PODANIA RODZICÓW I ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO.

