
Obniżone  wymagania programowe z wychowania fizycznego

Kryteria oceniania uczniów: Damiana Kozanki, Huberta Bali, Adama 
Gajewskiego, Bogusława Kuleszy.
Przy ocenianiu tych uczniów należy każdorazowo uwzględnić orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego

Ocenę dopuszczającą otrzymają wyżej wymienieni uczniowie, jeśli: 
- będą rzadko uczęszczali na zajęcia
- nie będą do zajęć przygotowani(strój)
- nie będą wykazywali zainteresowania aktywnym uczestnictwem w zajęciach

Ocenę dostateczną otrzymają, jeśli:
- będą mieli dobrą frekwencję na zajęciach
- będą wykazywali chęci i zainteresowania aktywnym uczestniczeniem w 
zajęciach
- będą przygotowani do zajęć
- będą wykonywali proste ćwiczenia
- opanują w stopniu dostatecznym przepisy gier

Ocenę dobrą otrzymają, jeśli:
- będą mieli wysoką frekwencję
- będą przygotowani do zajęć
- będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach
- będą wykonywać proste układy gimnastyczne
- będą uczestniczyć w grach zespołowych
- przyswoją główne zasady gier zespołowych

Ocenę bardzo dobra otrzymają, jeśli:
- spełnią wymagania na ocenę dobrą
- systematycznie będą doskonalii swoją sprawność motoryczną i wykonywać 
duże postępy w osobistym usprawnianiu

Ocenę celującą otrzymają, jeśli:
- spełnią wymagania na ocenę bardzo dobrą
- będą aktywnie uczestniczyć w życiu sportowym szkoły
- będą brali aktywny udział w SKS i innych rodzajach działalności związanych z 
kulturą fizyczną
- będą postępować „fair play”



Damian Rydzewski, Arkadiusz Rydzewski i Krystian Pyźlak otrzymają 
ocenę dopuszczającą, jeśli:
- uzyskają niską frekwencję
- nie będą zaangażowani na lekcjach wf
- nie będą do zajęć przygotowani

Ocenę dostateczną otrzymają, jeśli:
- uzyskają słabą frekwencję
- będą niesystematyczni w przygotowaniu do zajęć
- ich aktywność będzie umiarkowana

Ocenę dobrą otrzymają, jeśli:
- będą mieli dobrą frekwencję
- będą wykonywali polecenia nauczyciela
- będą chętnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach na miarę własnych 
możliwości
- dobrze opanują reguły i zasady gry i będą właściwie potrafili wykorzystywać 
je w praktyce 

Ocenę bardzo dobrą otrzymają, jeśli
- będą dbali o bezpieczeństwo swoje i innych
- będą mieli bardzo dobrą frekwencję
- będą aktywni na zajęciach
- będą systematycznie podnosili swoje umiejętności

Ocenę celującą otrzymają, jeśli:
- spełnią wymagania na ocenę bardzo dobrą 
- będą kierować się zasadami „fair play”
- będą brać udział w zawodach sportowych



i


