PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 41 W GLIWICACH
W ROKU 2018 – 2019
(opracowano w oparciu o rozporządzenie MENiS z dn. 07.09.2004r.
Dz. U. z 2004r. Nr 199, poz.2046 z późn. zm.)
Ocenianie osiągnięć uczniów
Sprawdzanie i ocenianie to systematyczne zbieranie informacji o przebiegu i wynikach
nauczania oraz wychowania. Środkiem pomagającym nauczycielowi w określaniu stopnia
opanowania przez ucznia zasobu umiejętności są tzw. sprawdziany umiejętności sportowych.
Jednak podczas dokonywania ostatecznej oceny udziału ucznia w lekcji wf i innych formach
aktywności ruchowej organizowanych przez szkołę należy wziąć pod uwagę:
- wysiłek wkładany przez ucznia w opanowanie i doskonalenie umiejętności ruchowych,
- stopień zaangażowania w realizację założeń programowych,
- aktywność i przygotowanie ucznia do zajęć,
- stosowanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej- zasady „fair play” , zasady szanowania
godności drugiego człowieka w kontaktach uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel,
- zakres opanowanej wiedzy określonej programem nauczania danej klasy.
Standardy wymagań edukacyjnych

Lp.

Kryterium
wymagań

1.

Sprawdzian
umiejętności
ruchowych

2.

Praca ucznia
w czasie lekcji

3.

Przygotowanie do
lekcji

Wymagania – stopnie szkolne
Podstawowe – dobry

Ponad podstawowe – bardzo
dobry
Ćwiczenia wykonuje prawidłowo Ćwiczenia wykonuje właściwą
i dokładnie z małymi błędami.
techniką, pewnie, w tempie
Zna zadania kontrolne. Wykonuje i dokładnie. Dostrzega błędy
założone normy sprawdzianów
w ćw. innych, potrafi je
na oceny: 3, 4.
zdefiniować. Wykonuje
założone normy sprawdzianów
na oceny: 5, 6.
Wykonuje zalecone ćw. wg
Organizuje zespół do ćwiczeń.
nałożonej ilości powtórzeń.
Dba o bezpieczeństwo swoje
Popełnia błędy i stara się je
i innych. Pomaga kolegom
poprawić w oparciu o instruktaż w doskonaleniu umiejętności.
nauczyciela. Nie odmawia
Reaguje na nieprawidłową grę,
udziału w ćw. i grach. Dba o
ćwiczenie innych. Ćwiczy
swoje bezpieczeństwo.
intensywnie bez zachęt.
Prawidłowo wykorzystuje sprzęt
sportowy.
Posiada strój gimnastyczny:
Zna zasadę zmiany stroju do
koszulka, wiązane obuwie
ćwiczeń i po ćwiczeniach.
sportowe, spodenki.
Wie jak dbać o czystość
Usprawiedliwia nieobecność i
i higienę osobistą.
brak przygotowania do lekcji.
Wypełnia obowiązki dyżurnego.
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4.

Wiadomości

Nie bierze udziału w zajęciach
SKS. Nieprzygotowany nieusprawiedliwiony: 3x semestr.
Zna i stosuje przepisy gier.
Posiada wiedzę teoretyczną
z zakresu wf przewidzianą
programem i wykorzystuje je
podczas lekcji z pomocą
nauczyciela.

Zna i stosuje przepisy gier
i zabaw. Jest bezstronnym
sędzią. Ma rozszerzony zakres
informacji z wf, oparty na
własnej pracy
i zainteresowaniach.

Stopnie szkolne pośrednie

- celujący

uczeń spełnia ponad podstawowe wymagania programowe oraz
wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi
wiadomościami, jego wiedza wykracza poza program nauczania,
proponuje lub stosuje rozwiązania nowatorskie, reprezentuje
szkołę na zawodach, uczęszcza na szkolne zajęcia pozalekcyjne

- dostateczny

uczeń nie w pełni opanował wymagania podstawowe.
Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami
technicznymi. W jego wiadomościach z zakresu KF są znaczne
luki, a te które posiada nie potrafi wykorzystać. Wykazuje małe
postępy w usprawnieniu, niezbyt chętnie uczestniczy w
zajęciach.

- dopuszczający

uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu
dostatecznym. Odmawia udziału w ćwiczeniach i grach. Posiada
małe wiadomości z zakresu KF. Wykazuje bardzo małe postępy
w usprawnieniu się fizycznym. Unika zajęć z KF.

- niedostateczny

wystawiany w przypadkach skrajnych, gdy uczeń charakteryzuje
się praktyczną niewiedzą w zakresie KF. Ma lekceważący
stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w
usprawnieniu. Nie przestrzega elementarnych wymogów
bezpieczeństwa, nie pojawia się na zajęciach.
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Narzędzia pomiaru dydaktycznego

Lp.
Forma
1.
Aktywność na
zajęciach
lekcyjnych
i pozalekcyjnych

2.

Sprawdzian
umiejętności
sportowych

3.

Wykonanie
rozgrzewki

4.

Sprawdzian
wiadomości

Treść
Aktywność pozytywna:
-zaangażowanie na lekcji,
-organizacja miejsca pracy,
-dbałość o sprzęt sportowy,
-pomoc przy organizacji
zawodów szkolnych,
-samodyscyplina,
-udział w zawodach
szkolnych,
-udział w zawodach
międzyszkolnych
-udział w zajęciach
pozalekcyjnych
Aktywność negatywna:
- brak stroju
gimnastycznego
-brak udziału w lekcji,
-niedostosowanie się do
podstawowych norm
bezpieczeństwa
w trakcie lekcji(dotyczy
również osób
niećwiczących),
- nie przestrzeganie
regulaminu korzystania
z sali gimnastycznej, szatni
oraz sprzętu sportowego,
-pseudo kibicowanie.
Ocena stopnia opanowania
czynności ruchowej zgodnie
z założonym wzorcem.
Ocena w warunkach
naturalnych poznanych
elementów technicznych,
umiejętności ruchowych
i zasad podczas gry.
Ocena stopnia opanowania
zadania zgodnie
z założonym wzorcem.
Pytania w formie rozmowy
lub testu.
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Częstotliwość
Zasady
cały rok
Za formę aktywności
pozytywnej lub
negatywnej uczeń
otrzymuje ocenę
z aktywności.

cały rok

-uczniowi przysługuje
brak stroju 3
razy/semestr (każdy
następny brak stroju
ocena ndst.)

cały rok

Po zakończeniu cyklu
tematycznego
obejmującego
czynności ruchowe
dotyczące wybranej
dyscypliny sportowej.

cały rok

(Tabela nr 1, str.5)

cały rok

Sprawdziany
wiadomości w trakcie
zajęć WF zadając
pytanie na temat
realizowanych zadań
lub napisanie testu.

Kryteria oceny śródrocznej i końcowej oraz procedura jej ustalenia
1. Uczeń w semestrze powinien otrzymać minimum 3 oceny cząstkowe.
2. Ocenę śródroczną (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na 7 dni przed terminem
klasyfikacji.
3. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców
i wychowawcę klasy na miesiąc przed klasyfikacją.
4. Ocenę śródroczną i roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w semestrze
lub całym roku szkolnym.
5. Procedura ustalania oceny na podstawie obliczonych wskaźników:
a) aktywność, przygotowanie do zajęć, wykonanie rozgrzewki stanowi 50% średniej
uzyskanych ocen,
b) opanowanie czynności ruchowej, sprawdziany wiadomości i testy sprawności
stanowią 50% średniej uzyskanych ocen,
6. Liczba będąca sumą uzyskanych wskaźników i zaokrąglona do rzędu jedności stanowi
podstawę do określenia oceny śródrocznej lub rocznej.

Tabela: Wykonanie rozgrzewki.
KLASA IV-VIII

ROZGRZEWKA

Celujący

- Wykonanie rozgrzewki spełniając warunki oceny bardzo dobrej

(cel)

z wykorzystaniem przyborów sportowych
- Wdrożenie innowacyjnych zestawów ćwiczeń

- Zachowanie kolejności ćwiczeń.
- Prawidłowy pokaz ćwiczeń (znajomość ćw.).
bardzo dobry
(bdb)

- Prawidłowe nazewnictwo ćwiczeń.
- Nadanie tempa podczas ćwiczeń (głośne liczenie).
- Odpowiednia ilość powtórzeń.
- Dostosowanie ćwiczeń do miejsca i tematu lekcji.

dobry

- Wykonanie rozgrzewki z 1 lub 2 błędami

(db)
dostateczny
(dost)

- Wykonanie rozgrzewki z 3 lub 4 błędami.
- Brak pomysłu.
- Brak prawidłowego pokazu oraz nazewnictwa.
- Nieumiejętność kierowania grupą.
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- Brak pomysłu.
dopuszczający
(dop)

- Brak prawidłowego pokazu oraz nazewnictwa.
- Nieumiejętność kierowania grupą.
- Zła kolejność ćwiczeń

niedostateczny
(ndst)

- Odmowa przeprowadzenia ćwiczeń.
- Lekceważący stosunek do rozgrzewki

5

