Na ocen~ k011cOWqucznia z wychowania fizycznego
uzyskane w trzech dzialach:

skladajq si~ oceny czqstkowe

A. Umiejftnosci (U)
B. Motoryka (M)
C. Postawa spoleczna ucznia i jego stosunek do przedmiotu (P)

Uczen otrzymuje ocen~ za technik~ ( estetyk~, plynnosc
podlegajqcemu sprawdzianowi, kt6ry obejmuje:

) wykonywanego

cwiczenia

Uczen otrzymuje ocen~ za uzyskany wynik ( czas, odleglosc) podczas danego sprawdzianu na
podstawie tabeli wynikow (tabela podana na koncu).
Uzyskana przez ucznia ocena za sprawdzian motoryczny, jest podawana do wiadomosci
ucznia i traktowana jako odzwierciedlenie jego poziomu sprawnosci fizycznej i nie ma
wplywu na ocenf koncowq z przedmi()tu.

Dzial ten daje mozliwosc podwyzszenia bqdi obnizenia koncowej
jizycznego. Sklada si~ on z nastwujqcych elementow:

oceny z wychowania

- ocena za udzial w zawodach sportowo-rekreacyjnych (reprezentowanie klasy w rywalizacji
sportowej, reprezentowanie szkoly w zawodach sportowych r6Znych szczebli ),
- stosunek ucznia do zaj~c, jego zdyscyplinowanie, punktualnosc, poczucie odpowiedzialnosci,
kultura osobista.

1. Osiqgnql sprawnosc jizycznq znacznie wykraczajqcq poza program nauczania,'
2. Bierze czynny udzial w pozalekcyjnych,
pozaszkolnych
zaj~ciach sportoworekreacyjnych;
3. Swqpostawq spolecznq i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzezen
(
jest kolezenski, zdyscyplinowany), dbajqcy 0 higien~ osobistq,'
4. Wykazal si~ znajomosciq przepisow sportowych w zakresie dyscyplin uprawianych
w szkole;
5. Osiqga sukcesy w zawodach sportowych kwalijikujqc si~ do jinalow
wojewodzkim.

na szczeblu

1. Bierze regularny udzial w pozalekcyjnych, pozaszkolnych zawodach sportoworekreacyjnych i nie uchyla si~ od czynnego udzialu w imprezach i zawodach,
gdy chodzi 0 reprezentowanie szkoly;
2. Swq postawq spolecznq i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzezen;

3. Wykazal si~ bardzo dobrq znajomosciq przepisow sportowych w zakresie dyscyplin
uprawianych w szkole.
4. Osiqgnql sprawnosc fizycznq okreslonq programem nauczania;

1. Bierze udzial
2. Nie wykazuje
3. Wykazal si~
uprawianych

w pozalekcyjnych zaj~ciach sportowo-rekreacyjnych;
ratqcych brakow w zakresie stosunku do przedmiotu
dobrq znajomosciq chocby cz~sci przepisow sportowych
w szkole.

dyscyplin

4. Nie osiqgnql w pelni sprawnosci fizycznej okrdlonej programem nauczania;

1. Nie jest aktywny, pUny w czasie zaj~c;
2. Sporadycznie bierze udzial w pozalekcyjnych zahciach sportowo-rekreacyjnych;
3. Wykazuje braki w znajomosci przepisow sportowych dyscyplin uprawianych
w szkole.
4. Nie osiqgnql w pelni sprawnosci fizycznej okrdlonej programem nauczania;

1. Posiada oboj~tny stosunek do przedmiotu;
2. Nie bierze udzialu w pozalekcyjnych zaj~ciach sportowo-rekreacyjnych;
3. Wykazuje dute braki w zakresie wychowania spolecznego ( brak koletenskosci,
ambicji, zdyscyplinowania i kultury osobistej);
4. Wykazuje dute braki w znajomosci przepisow
w szkole.
5. Ledwie spelnia wymagania sprawnosciowe;

sportowych

dyscyplin uprawianych

