PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W KLASACH IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU
Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami
Oceniania w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu

I OCENIANE FORMY AKTYWNOSCI UCZNIA
FORMY AKTYWNOSCI
Sprawdzian umiejętności
Aktywność na lekcji
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie rozgrzewki
Prace dodatkowe
Udział w zawodach sportowych
na szczeblu:
szkolnym
miejskim
powiatowym
w strefie
na Dolnym Śląsku
Udział w zawodach
pozaszkolnych
Zajęcia pozalekcyjne i
pozaszkolne
Systematyczność

CZESTOTLIWOŚĆ W
SEMESTRZE
4 razy
przynajmniej 2 razy
na bieżąco
1
max 2
indywidualnie

RANGA ( WAGA)
1
3
1
2
1

1 raz

1
1
1
5
10
2

1 raz

2

1 raz

2

II OCENIANIE I POPRAWIANIE OCEN
1. Przy ocenie aktywności na lekcji brane jest pod uwagę zaangażowanie ucznia
w wykonywanie poleconych ćwiczeń, zgodne z możliwościami.
2. Przez przygotowanie do zajęć rozumie się przyniesienie stroju sportowego tj. koszulki
z krótkim rękawem, krótkich spodenek nieuciskających w pasie, obuwia sportowego.
3. Każdy uczeń ma prawo zgłosić 2 razy nieprzygotowanie do zajęć.
4. Uczeń, który 3 razy był nieprzygotowany do zajęć otrzymuje ocenę niedostateczną.
5. Uczeń, który zawsze był przygotowany w ciągu semestru do zajęć, otrzymuje
ocenę celującą.
6. Uczeń przygotowuje rozgrzewkę w formie pisemnej i przeprowadza ja pod
kontrola nauczyciela.
7. Zadania dodatkowe:
- wykonanie gazetki, prowadzenie dzienniczka samokontroli i samooceny
- sędziowanie w grach zespołowych i dyscyplinach sportowych
- pomoc przy organizowaniu szkolnych zawodów sportowych
- pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu lekcji wychowania
fizycznego (mierzenie odległości, liczenie punktów)
- znajomość przepisów z podstawowych gier sportowych
8. Udział w zawodach pozaszkolnych uczeń potwierdza dyplomem lub
zaświadczeniem trenera
9. Ocenę za zajęcia pozalekcyjne otrzymuje uczeń, który systematycznie uczęszczał
a zajęcia typu: SKS, UKS, gry zespołowe, tance, sporty walki, pływanie, tenis

ziemny i stołowy, sportowe soboty lub inne zajęcia ruchowe.
10. Zajęcia, które odbywają się poza terenem szkoły musza być
potwierdzone zaświadczeniem.
11. Uczeń, który systematycznie w ciągu roku zaliczał wszystkie próby sprawnościowe
i wydolnościowe, otrzymuje cząstkowa ocenę bardzo dobra.
12. Każdy uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie do trzech tygodni
od chwili otrzymania oceny.
13. Poprawa oceny odbywa się na lekcji wf.
14. Ocena z poprawy sprawdzianu jest wpisywana do dziennika zamiast oceny poprawianej.
15. W przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń ma obowiązek zaliczyć
dany sprawdzian w ciągu trzech tygodni od powrotu do ćwiczeń.

III KLASYFIKACJA SRÓDROCZNA I KONCOWOROCZNA
1. Śródroczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną ocen cząstkowych za
formy aktywności wymienione w p. I zgodnie z określonymi tam wagami.
2. Końcoworoczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważona ocen cząstkowych za
formy aktywności wymienione w p. I zgodnie z określonymi tam wagami w ciągu
całego roku szkolnego.
3. Zasady zmiany średniej ważonej na ocenę klasyfikacyjna:

PRZEDZIAŁ SREDNIEJ WAŻONEJ
mniejsza niż 1, 66
większa lub równa 1,66 ale mniejsza niż 2,66
większa lub równa 2,66 ale mniejsza niż 3,66
większa lub równa 3,66 ale mniejsza niż 4,66
większa lub równa 4,66 ale mniejsza niż 5,3
większa lub równa 5,3

OCENA KLASYFIKACYJNA
niedostateczny (1)
dopuszczający (2)
dostateczny (3)
dobry (4)
bardzo dobry (5)
celujacy (6)

