Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w roku
szkolnym 2017/2018 w kl. IV,V,VI SP oraz w II i III klasie
gimnazjalnej.
Ocena z wychowania fizycznego służyć ma:

Oceniając osiągnięcia ucznia określamy jego indywidualne uzdolnienia fizyczne, przyczyny trudności
w opanowaniu elementów ruchowych. Przy ustalaniu oceny z Wychowania Fizycznego, bierzemy pod
uwagę wysiłek ucznia wkładany przez niego w osiągnięcie wyznaczonego celu, wywiązywanie się z
obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu, postępy ucznia w zdobywaniu i utrwalaniu
wiadomości, umiejętności i sprawności oraz wykształcenie umiejętności dbania o zdrowie, także
systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych
przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
Wśród wielu elementów wchodzących w skład danej oceny z wychowania fizycznego duży
nacisk kładziemy na przygotowanie ucznia do zajęć oraz frekwencję ucznia na lekcjach. Staramy się,
aby ocena mobilizowała uczniów do ciągłego doskonalenia sprawności ogólnej i specjalnej,
samooceny i samokontroli własnej sprawności oraz aby kształtowała właściwe postawy prozdrowotne
na całe życie.

I Wymagania zostały oparte na określeniu komponentów składających się
na ocenę za pierwsze półrocze i ocenę roczną.
•
•
•
•
•
•
•
•

Stopień opanowania wymagań podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie:
sprawności motorycznej, poziomu umiejętności ruchowych i poziomu wiadomości na
lekcji wychowania fizycznego.
Uczestnictwa w zajęciach obowiązkowych. Frekwencja.
Opanowanie wiadomości i umiejętności przewidzianych dla poszczególnych klas
zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami.
Dokonywanie samooceny i samokontroli własnej sprawności fizycznej, aktywności na
lekcji.
Przygotowania do zajęć.
Postawa ucznia i stosunek do wychowania fizycznego.
Społecznego zaangażowania w krzewieniu kultury fizycznej.
Udziału w zajęciach dodatkowych, udział w zawodach sportowych szkolnych i poza
szkolnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i zajmowane tam miejsca.

1. Sprawność motoryczna, umiejętności ruchowe i wiadomości

Poziom sprawności motorycznej (siła, szybkość, zwinność, wytrzymałość) określamy na
podstawie wyników uzyskanych w wybranych testach. Ocenę sprawności motorycznej
nauczyciel przeprowadza bez wcześniejszej zapowiedzi.
Poziom umiejętności ruchowych ucznia oceniamy z tych działów, które były przedmiotem
nauczania w danym semestrze (np. gimnastyka, gry zespołowe, lekka atletyka itp.).
Kryteria i narzędzia sprawdzania umiejętności ruchowych:
 Celująca
Uczeń wykonał bezbłędnie ćwiczenie w szybkim tempie, które objęte są program nauczania
w danej klasie.

 Bardzo dobra

Uczeń wykonał ćwiczenie bezbłędnie w dobrym tempie.

 Dobra

Uczeń wykonał ćwiczenie z małymi błędami w dobrym tempie - błędy jednak w wyraźny
sposób nie wpłynęły na poprawność demonstrowanej ewolucji ruchowej lub wykonał
ćwiczenie poprawnie, lecz w nienaturalnym tempie.

 Dostateczna

Uczeń wykonał ćwiczenie z wyraźnymi błędami w dobrym tempie - błędy zakłóciły
poprawność demonstrowanej ewolucji ruchowej lub wykonał ćwiczenie z małymi błędami,
lecz w nienaturalnym tempie.

 Dopuszczająca

Uczeń wykonał ćwiczenie w sposób niedbały, z dużymi błędami w nienaturalnym tempie.

 Niedostateczna

Uczeń bez podania przyczyny odmówił wykonania ćwiczenia lub w dniu sprawdzianu nie jest
właściwie przygotowany (bez uzasadnienia) do zajęć.

Forma sprawdzianu - działania praktyczne (wykonanie określonego ćwiczenia, ewolucji,
elementu technicznego).
Poziom wiadomości z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej powinien być ściśle
związany z tym, co nauczyciel przekazał uczniom w czasie jednostki lekcyjnej. Powinny to
być informacje krótkie i łatwo przyswajalne. Regulaminy sali i boiska szkolnego, przepisy
gier zespołowych i inne podstawowe wiadomości z zakresu wychowania fizycznego.
Forma sprawdzianu poziomu wiadomości - jest dowolna: ustna lub pisemna.

2. Przygotowanie do zajęć

Przez przygotowanie do zajęć lekcji wychowania fizycznego rozumie się posiadanie przez
ucznia czystego, odpowiedniego stroju sportowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na
higienę i właściwe przeznaczenie stroju (tylko do ćwiczeń fizycznych) – kolorowa w okresie
jesienno- wiosennym i biała koszulka T- Shirt, spodenki krótkie lub długie, skarpetki, obuwie
sportowe zmienne. Za każdy przypadek braku stroju, bądź braku odpowiedniego obuwia lub
niewłaściwej higieny stroju uczeń jest nieprzygotowany do lekcji. Raz uczeń może w
semestrze zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć co nie ma wpływu na ocenę. Za
każdy następny brak stroju nauczyciel odejmuje od oceny 2 pkt. Gdy uczeń w semestrze
zawsze jest przygotowany do lekcji otrzymuje 8 punktów do oceny na koniec każdego
semestru.
W okresie jesienno – zimowym i zimowo – wiosennym uczeń zobowiązany jest do posiadania
dresu sportowego lub cieplejszej odzieży na zajęcia lekcyjne w terenie.
Uczeń ma zakaz wnoszenia na lekcję wychowania fizycznego: odtwarzaczy, teczek,
telefonów komórkowych oraz artykułów spożywczych i ich spożywania.
.
Dziewczęta mają na lekcji związane włosy, aby nie przeszkadzały im w czasie wykonywania
ćwiczeń.
Uczniowie nie przychodzą na lekcje wychowania fizycznego z: zegarkiem, bransoletką,
łańcuszkiem, kolczykami, pierścionkami.
Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczących w szatni dyrekcja szkoły oraz
prowadzący zajęcia nie odpowiadają.
Uczniowie mają obowiązek dbać o sprzęt sportowy, jak i o ład i porządek w magazynie oraz
w szatniach.

3. Postawa ucznia i stosunek do wychowania fizycznego
Rozumiemy przez to:
• Aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji.
• Inwencję twórczą.
• Postawę społeczną ucznia (stosunek do kolegów i koleżanek).
• Kulturę osobistą.
• Systematyczne usprawnianie (dążenie do poprawy swojej sprawności).
• Stosunek do zajęć sportowych (zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i zadań
zbliżone do maksymalnych swoich możliwości).
• Dyscyplina podczas zajęć.
• Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji.
• Przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów sportowych.
• Postawa "fair play" podczas lekcji.
• Współpraca z grupą.

4. Społeczne zaangażowanie w krzewieniu kultury fizycznej

Forma społecznego zaangażowania ucznia na rzecz kultury fizycznej i sportu może być różna
(np. wykonywanie prostych przyborów, redagowanie gazetki, pomoc w organizacji imprez
sportowych, przygotowanie referatu itp.) - w zależności od pomysłowości nauczyciela i
uczniów.
Społeczne zaangażowanie ucznia możemy oceniać (przed zakończeniem każdego okresu) i
wpisać od 0 do 10 pkt do oceny semestralnej lub końcowej.
Pełnienie funkcji grupowego – dodatkowe 5 pkt do oceny na koniec semestru.

5. Udziału w zajęciach dodatkowych, udział w zawodach sportowych
szkolnych i poza szkolnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i
zajmowane tam miejsca.
Poprzez formy zajęć nieobowiązkowych rozumie się:
• Reprezentowanie szkoły w zawodach na poziomie szkolnym 3 pkt, międzyszkolnym 5
pkt, powiatowym 15 pkt, wojewódzkim 25 pkt i ogólnopolskim 35 pkt.
• Udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach SKS do 10 pkt za daną sekcję (za
semestr).
• Udział szkolnych rozgrywkach – 3pkt
W w/w formach powinni brać udział wszyscy uczniowie, którzy spełniają określone warunki
postawione przez nauczyciela wychowania fizycznego (takie, jak: poziom sprawności
fizycznej oraz postawa społeczna).

II Zasady poprawiania ocen bieżących
•

•
•

Poprawianie ocen bieżących może wystąpić tylko wówczas, gdy uczniowie będą
realizowali podobne treści programowe, tj., gdy wystąpią ku temu odpowiednie
warunki lokalowo – sprzętowe (np. poprawienie oceny wymaga ponownego
rozstawienia odpowiedniego specjalistycznego sprzętu).
Chęć poprawy danej oceny należy zgłosić nauczycielowi wychowania fizycznego.
Nauczyciel wyznacza termin i sposób poprawy oceny.

•
•

Daną ocenę można poprawić tylko jeden raz.
Nieudana próba nie skutkuje obniżeniem poprawianej oceny.

III Zwolnienia z ćwiczeń
Uczniów przedstawiają nauczycielowi prowadzącemu zwolnienie lekarskie lub zwolnienie
wypisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą częściowo lub całkowicie brać
udziału w zajęciach wychowania fizycznego, zobowiązani są do przedstawienia
odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego nauczycielowi prowadzącemu. Zwolnienie
lekarskie zatwierdzone jest przez dyrektora szkoły. W w/w zaświadczeniu winno być
określone jakich czynności, ćwiczeń, uczeń nie może wykonywać. Nie oznacza to
całkowitego zwolnienia ucznia z zajęć. Uczeń ze zwolnieniem lekarskim powinien być
obecny na lekcji i być przygotowany do zajęć, nie będzie tylko wykonywał czynności
opisanych przez lekarza. W przypadku zwolnienia nauczyciel może ucznia ocenić w innej
formie niż pozostałych uczniów (ustna, pisemna, lub pokaz z objaśnieniem), na prośbę ucznia
nauczyciel może również zaczekać z oceną do momentu uzyskania pełnej sprawności przez
ucznia o ile jest to możliwe.
Dziewczęta mogą raz w miesiącu zgłosić niedyspozycję. Dziewczęta w czasie niedyspozycji
zwalniane są z wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego, natomiast obowiązuje je
aktywne uczestnictwo w zajęciach. Odstępstwa od tej reguły jedynie na podstawie
zaświadczenia od lekarza specjalisty.

IV Sposoby dokumentowania ocen

Oceny ze sprawności motorycznej, umiejętności ruchowych, wiadomości oraz innych
komponentów dokumentowane będą w dokumentacji nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz
dzienniku lekcyjnym.

V Częstotliwość sprawdzania i oceniania

Częstotliwość sprawdzania i oceniania jest uzależniona od tematyki realizowanej podczas
zajęć wychowania fizycznego. Przyjmuje się, że:
o sprawność motoryczną ocenia się dwa razy w roku szkolnym (w I i II okresie),
o aktywność na bieżąco,
o umiejętności ruchowe od 3 do 6 razy w okresie,
o wiadomości – co najmniej raz w roku szkolnym,
o inne komponenty ocenia się w zależności od potrzeb i możliwości, na bieżąco.
o nauczyciel może oceniać uczniów po każdych zajęciach, stawiając im plusy za
zaangażowanie w usprawnianie się, aktywność na lekcji WF, umiejętność
współdziałania w grupie i zespole oraz wiadomości. Za każdy plus uczeń otrzymuje 2
pkt.
Punkty ujemne uczeń otrzymuje za:
 Nieprzygotowanie do zajęć – 2 pkt
 Niepoprawne kibicowanie, lekceważenie poleceń n-la, używanie sprzętu sportowego
niezgodnie z przeznaczeniem uczeń otrzymuje do - 3 pkt
 Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa na lekcji do – 3 pkt

 Niekulturalne zachowanie na lekcji, używanie wulgarnego słownictwa na lekcjach
WF, zajęciach i zawodach sportowych oraz przed i po zajęciach do -3 pkt
 Wulgarne i brutalne odnoszenie się do kolegi, koleżanki lub nauczyciela na lekcjach,
zawodach zajęciach sportowych, a także w przerwach przed i po zajęciach od -3 do -5
pkt.
W jednym semestrze uczeń otrzymuje 10 ocen. Oceny cząstkowe są przeliczane na punkty:
Celujący – 10 pkt
Bardzo dobry – 8 pkt
Dobry – 6 pkt
Dostateczny – 4 pkt
Dopuszczający – 2 pkt
Niedostateczny – 0 pkt
Ocena semestralna
Ilość punktów na poszczególne oceny w semestrze:
Celujący – 91 i więcej pkt
Bardzo dobry – od 71 do 90 pkt
Dobry – od 56 do 70 pkt
Dostateczny – od 34 do 55 pkt
Dopuszczający –od 16 do 33 pkt
Niedostateczny – poniżej 15 pkt
Jedynym odstępstwem zwalniającym ucznia ze zdobycia wystarczającej liczby punktów no
poszczególną ocenę okresową lub roczną jest dłuższe zwolnienie lekarskie. W takim
przypadku liczba punktów na poszczególna ocenę będzie obliczana procentowo do
zaliczonych testów i ocen z aktywności
Ocena roczna – punkty za pierwszy semestr + punkty za drugi semestr podzielone na
dwa.
W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
Uczeń, którego frekwencja na lekcji wychowania fizycznego jest mniejsza niż 50% (mowa o
aktywnym uczestnictwie w lekcji w danym semestrze) jest niesklasyfikowany
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja wybrana przez dyrektora i z wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z
może zdawać egzamin poprawkowy, który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych

VI Priorytety oceniania
•
•
•
•
•
•
•

Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych, przygotowanie do zajęć, postawa ucznia i
stosunek do zajęć wychowania fizycznego;
Postęp sprawności motorycznej;
Poziom umiejętności;
Wiadomości;
Społeczne zaangażowanie w krzewienie kultury fizycznej;
Udział w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych.
Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego opinię lekarza o
ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń
fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
1.
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych
na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas
określony w tej opinii.
2.
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na
podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej
przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego adekwatne do
symptomów zaburzeń.
Uczniowie z nadpobudliwością
stwierdzoną przez poradnię
charakteryzują się:
-nadmierną ruchliwością,
-zaburzeniami koncentracji uwagi,
-gadulstwem lub ciągłym powtarzaniem
słów,
-nieprzewidywalnością.

Uczniowie z dysleksją charakteryzują się:
-zaburzeniami procesu lateralizacji, przez co
mają trudności w odróżnianiu stron,
kierunków prawy/lewy oraz rąk i nóg,
-zaburzeniami koordynacyjnoprzestrzennymi, dlatego mają zachwiania
równowagi, lęk wysokości, lęk przed
przyborem, słabo rozwiniętą wyobraźnią
przestrzenną,

W pracy z dziećmi należy:
-ukierunkować nadmierną energię ruchową,
-skupiać uwagę na danej czynności ze
względów bezpieczeństwa,
-formułować jasne i krótkie polecenia,
-przypominać obowiązujące zasady na lekcji,
-odwracać uwagę dziecka od własnej
impulsywności poprzez wyznaczanie
dodatkowych zadań,
-akcentowanie każdego sukcesu,
-na zakończenie lekcji prowadzić ćwiczenia
wyciszające,
-ustalać dopuszczalne formy rozładowania
napięcia, np. określony okrzyk, bieg
wyznaczoną trasą, skakanie po materacach,
kopanie piłką lub rzuty do celu itp.
-wzmacniać pozytywnie (chwalić).
W pracy z dziećmi należy:
-stosować ćwiczenia naprzemianstronne,
-okazywać im dużo cierpliwości,
-stosować ćwiczenia równoważne,
-wydawać proste polecenia,
-dokładnie objaśniać polecenia i dokonywać
pokazu.

-zaburzeniami percepcji wzrokowej, które
utrudniają odróżnienie pojęć:góra-dół,
wyżej-niżej, w prawo-w lewo,
-zaburzeniami percepcji słuchowej, które
zaburzają rozumienie poleceń, gdyż
docierają one do nich zniekształcone.

Objawy zaburzeń funkcji słuchowojęzykowych oraz wzrokowoprzestrzennych, integracji percepcyjnomotorycznej i lateralizacji:
- mylenie prawej i lewej strony
- trudności z opanowaniem układów
gimnastycznych (sekwencje ruchowe
zorganizowane w czasie i przestrzeni)
- trudności w bieganiu, ćwiczeniach
równoważnych
- trudności w opanowaniu gier wymagających
użycia piłki ( tenis ziemny i stołowy,
siatkówka, koszykówka)
- niechęć do uprawiania sportów
wymagających dobrego poczucia
równowagi(deskorolka,)

Formy, metody, sposoby dostosowania
wymagań edukacyjnych
- podczas stawiania wymagań uwzględniać
trudności ucznia
- w miarę możliwości pomagać, wspierać,
dodatkowo instruować, naprowadzać,
pokazywać na przykładzie
-dzielić dane zadanie na etapy i zachęcać do
wykonywania malutkimi „kroczkami”
- nie zmuszać na siłę do wykonywania ćwiczeń
sprawiających uczniowi trudność
- dawać więcej czasu na opanowanie danej
umiejętności, cierpliwie udzielać instruktażu
- nie krytykować, nie oceniać negatywnie
wobec klasy
- podczas oceniania brać przede wszystkim pod
uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego
chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć w
materiały, niezbędne pomoce itp.
- włączać do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń
ma szanse

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego dla uczniów z
inteligencją niższą niż przeciętna.
Symptomy trudności w zakresie
wychowania fizycznego w przypadku
inteligencji niższej niż przeciętna
- niezborność ruchowa i trudności w
wykonywaniu niektórych ćwiczeń
- zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby
uczeń opanował daną sprawność (w razie
(potrzeba dłuższego treningu, aby opanować
dane ćwiczenie, rzucanie do celu itp.),
- trudności w zrozumieniu zasad i reguł
różnych gier,

Dostosowania wymagań edukacyjnych do
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
uczniów
- zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby
uczeń opanował daną sprawność (w razie
potrzeby zwolnienie z wykonania ćwiczeń
przerastających możliwości ruchowe ucznia),
- wielokrotne tłumaczenie i wyjaśnianie
zasad i reguł gier sportowych,
-w ocenianiu zwracać większą uwagę na
wysiłek włożony w wykonanie zadania niż
jego ostateczny efekt

Wobec uczniów alergicznych stosowane będą ograniczenia w wykonywaniu ćwiczeń
powodujących duszności.
Wobec uczniów z nadwagą stosowane będą ograniczenia w wykonywaniu ćwiczeń
wysiłkowych statycznych, dynamicznych, skokach.
Ocena uczniów z wychowania fizycznego z trudnościami edukacyjnymi.
Występujące u uczniów specyficzne trudności i deficyty rozwojowe są podstawa do obniżenia
wymagań edukacyjnych oraz dostosowanie poziomu wiedzy czy umiejętności sprowadzanych
do możliwości indywidualnych ucznia – zgodnie z opinią Poradni Pedagogiczno
Psychologicznej. Oceniając tych uczniów bierzemy pod uwagę:
1. Postępy uczniów i ich psychofizyczne predyspozycje i możliwości (efekty pracy a nie
popełniane błędy).
2. Wysiłek włożony w usprawnianie się i wywiązywanie się z podejmowanych przez nich
zadań.
3. Sumienność i aktywność na lekcjach wychowania fizycznego.
Można podwyższyć ocenę uczniowi, który z różnych powodów nie może w pełni realizować
zadań wynikających z programu nauczania pod warunkiem, że: sumiennie i aktywnie
uczestniczy na zajęciach wychowania fizycznego, jak i w zajęciach nadobowiązkowych, w
miarę swoich możliwości podnosi swoja sprawność fizyczną – wykazuje stałe postępy w
usprawnianiu.

