Wymagania edukacyjne z Zespołowych Gier Sportowych w klasie II .

Piłka ręczna
1.Doskonalenie podań i chwytów w parach w biegu z kozłowaniem, zakończone rzutem do bramki.
2.Atak szybki po obranie bramkarza.
3.Obrona strefowa 6:0,5:1
4. Gra bramkarza.
5. Ocena sędziowania z piłki ręcznej – znajomość przepisów gry oraz sygnalizacji sędziowskiej na
poziomie zawodów szkolnych
Piłka siatkowa
1.Obrona padem i rzutem siatkarskim( gra Libero).
2.Blokowanie zastawianie w dwójkach i trójkach
3.Zbicie, plasowanie.
4.Zagrywka tenisowa kierowana.
5. Ocena sędziowania z piłki siatkowej – znajomość przepisów gry oraz sygnalizacji sędziowskiej na
poziomie zawodów szkolnych
Piłka koszykowa
1.Atak szybki w dwójkach
2. Przekazywanie przy kryciu każdy swego
3.Zastawianie po rzucie zbiórka piłki w obronie
4.Krycie każdy swego ,ustawienie w obronie po stronie piłki i daleko do piłki
5. Ocena sędziowania z piłki koszykowej– znajomość przepisów gry oraz sygnalizacji sędziowskiej na
poziomie zawodów szkolnych
Piłka nożna
1. . Uderzenia piłki nogą w miejscu i w ruchu: - wewnętrzną częścią stopy - prostym podbiciem wewnętrznym podbiciem
2. Prowadzenie piłki: - po linii prostej (wewnętrzną częścią stopy, proste podbicie) - po linii łamanej
(wewnętrzną częścią stopy, wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem)
3. Gra ciałem: - odpychanie – zasłanianie

4. Technika gry bramkarza: - poruszanie się w bramce (krok dostawny, skrzyżny) - podania piłki nogą
(jak pozostali) - podania piłki ręką (zamachem bocznym, zamachem dolnym)
5. Ocena sędziowania z piłki nożnej – znajomość przepisów gry oraz sygnalizacji sędziowskiej na
poziomie zawodów szkolnych

Kryteria oceniania z zespołowych gier sportowych w klasie II
Ocena z zespołowych gier sportowych jest średnią ocen z następujących elementów :
1.
2.
3.
4.
5.

Umiejętności techniczne z poszczególnych zespołowych gier sportowych .
Sprawność fizyczna, postęp w sprawności oraz taktyczno-techniczne przygotowanie do gry.
Postawa.
Systematyka uczestniczenia w lekcjach ( frekwencja ).
Wiadomości (przepisy gier zespołowych i sędziowanie).

Ad.1 Umiejętności
Uczeń jest oceniany według wymagań programowych poszczególnych dyscyplin sportowych . Ocena
na semestr lub koniec roku z umiejętności jest średnią ocen uzyskanych ze sprawdzianów
przeprowadzonych w danym semestrze .
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie, uczeń ma 2 tygodnie czasu na
zaliczenie, od momentu przyjścia do szkoły po chorobie
Ad.2 Sprawność fizyczna /Postęp
Uczeń uzyskuje oceny ze sprawdzianów z zakresu sprawności fizycznej według wymagań
programowych bądź za postęp. W przypadku nowych elementów technicznych pierwsze
sprawdziany oceniane są za sprawność fizyczną a następne za postęp .
Ad.3 Postawa
Brane są pod uwagę:
• zaangażowanie na lekcjach,
• udział w zawodach sportowych, (za reprezentowanie szkoły – ocena celująca)
• higiena osobista ( schludny wygląd, związane, długie włosy, brak biżuterii, odpowiedni strój,
sportowe obuwie)
• dyscyplina na lekcjach wychowania fizycznego ( zachowanie nie zagrażające bezpieczeństwu innym,
kultura osobista, dbałość o sprzęt sportowy, koleżeńskość, wykonywanie poleceń nauczyciela,
stosunek do przedmiotu, stosunek do nauczyciela )
Ad. 4 Systematyka aktywnego uczestniczenia w lekcjach
Uczeń ma prawo do zgłoszenia 2 nieprzygotowań w semestrze, które nie mają wpływu na ocenę
(każdy następny brak stroju nieusprawiedliwiony to ocena niedostateczna).
Ocenę celującą uczeń otrzymuje jeżeli uczestniczył aktywnie we wszystkich zajęciach w semestrze.
Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje , jeżeli nie ćwiczył 1-2 lekcji .
Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, jeżeli nie ćwiczył na 3-4 lekcjach w ciągu semestru .
Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, jeżeli nie ćwiczył na 5-6 lekcjach w semestrze.

Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, jeżeli nie ćwiczył 7-8 lekcjach w semestrze.
Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, jeżeli nie ćwiczył na lekcji więcej niż 8razy w semestrze .
Zwolnienia lekarskie nie wpływają na obniżenie oceny
Ad.5 Wiadomości
Uczeń oceniany jest według wymagań programowych z wiadomości. Wiedzę ucznia sprawdzamy w
trakcie różnych zajęć zespołowych gier sportowych, na zasadzie obserwacji sędziowania.

Ocena semestralna i końcowo roczna
Ocenę celującą uzyskuje uczeń, który otrzymał oceny celujące lub bardzo dobre z poszczególnych 5
w/w elementów oraz reprezentował szkołę w zawodach sportowych.
Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który otrzymał oceny bardzo dobre i dobre z poszczególnych
elementów oceny.
Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który otrzymał z poszczególnych elementów oceny dobre .
Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, który uzyskał oceny dobre i dostateczne .
Ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, który otrzymał oceny dopuszczające i dostateczne z
poszczególnych w/w elementów .
Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, jeżeli nie przejawia żadnej aktywności podczas lekcji, nie
posiada prawidłowych nawyków higieniczno-zdrowotnych, jest niezdyscyplinowany, jego stosunek
do przedmiotu i nauczyciela budzi wiele zastrzeżeń, zachowuje się niekulturalnie w stosunku do
prowadzącego zajęcia i kolegów .
Zwolnić ucznia z części ćwiczeń wynikających z wad postawy lub innych dolegliwości chorobowych
może tylko lekarz, wystawiając odpowiednie zaświadczenie. O zwolnieniu na semestr lub na dany
rok szkolny ucznia decyduje Dyrektor na prośbę rodzica popartą zaświadczeniem lekarskim
przedłożonym do końca września danego roku szkolnego

