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PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH 
 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 
 

Wychowanie fizyczne 
 

CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
CELEM KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO NA III I IV ETAPIE EDUKACYJNYM JEST: 
 

1. przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii 
i praktyk; 

2. zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas 
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie 
we współczesnym świecie. 
 

DO NAJWAŻNIEJSZYCH UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYWANYCH PRZEZ UCZNIA W TRAKCIE 
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO NA III I IV ETAPIE EDUKACYJNYM NALEŻĄ: 
 

1. czytanie - umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania 
tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju 
osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 

2. myślenie matematyczne - umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu 
codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 

3. myślenie naukowe - umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym  
do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych 
na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

4. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno  
w mowie, jak i w piśmie; 

5. umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - 
komunikacyjnymi; 

6. umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 
7. umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 
8. umiejętność pracy zespołowej. 

 
Jednym z najważniejszych zadań szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest kontynuowanie kształcenia 
umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa 
uczniów.  
Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela. 
Ważnym zadaniem szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest przygotowanie uczniów do życia  
w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania 
umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,  
z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. 
Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca 
aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych. 
Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej 
 i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów  
do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. 
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Ponieważ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę, zarówno w życiu społecznym, jak 
i indywidualnym, każdy nauczyciel powinien poświęcić dużo uwagi edukacji medialnej, czyli 
wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów. 
Ważnym celem działalności szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest skuteczne nauczanie języków 
obcych. Bardzo ważne jest dostosowanie zajęć do poziomu przygotowania ucznia, które uzyskał na 
wcześniejszych etapach edukacyjnych. 
Szkoła powinna też poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych 
 i ścisłych - zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej. Kształcenie w tym zakresie jest kluczowe dla 
rozwoju cywilizacyjnego Polski oraz Europy. 
Ważnym zadaniem szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest także edukacja zdrowotna, której celem 
jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia 
środowiska sprzyjającego zdrowiu. 
W procesie kształcenia ogólnego szkoła na III i IV etapie edukacyjnym kształtuje u uczniów postawy 
sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, 
wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, 
ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa  
w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne 
jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu,  
a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. 
Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa na III i IV etapie edukacyjnym opisane są, zgodnie  
z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia. Cele kształcenia sformułowane są  
w języku wymagań ogólnych, a treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów sformułowane 
są w języku wymagań szczegółowych. 
Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane 
wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Nauczanie uczniów  
z niepełnosprawnościami, w tym uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dostosowuje 
się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się. 
Na III i IV etapie edukacyjnym wymaga się od uczniów także wiadomości i umiejętności zdobytych  
na wcześniejszych etapach edukacyjnych. 
Strategia uczenia się przez całe życie wymaga umiejętności podejmowania ważnych decyzji - 
poczynając od wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, kierunku studiów lub konkretnej specjalizacji 
zawodowej, poprzez decyzje o wyborze miejsca pracy, sposobie podnoszenia oraz poszerzania swoich 
kwalifikacji, aż do ewentualnych decyzji o zmianie zawodu. 
Łącznie III i IV etap edukacyjny zapewniają wspólny i jednakowy dla wszystkich zasób wiedzy  
w zakresie podstawowym.  
Szkoła ma obowiązek przygotować uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, także poprzez 
umożliwianie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych. Dlatego na III i IV etapie 
edukacyjnym uczniowie mogą wybrać przedmioty uzupełniające. Na III etapie edukacyjnym  
są to zajęcia artystyczne oraz zajęcia techniczne. 
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I. ZADANIA WYCHOWAWCZE WYBRANE Z PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

SZKOŁY PRZEZNACZONE DO REALIZACJI NA LEKCJACH W KL. I-III 
 
I.   Dbanie o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. 

1. Wpajanie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim – w czasie mówienia, 

czytania oraz pisania.  

2. Kształcenie o kultury żywego słowa. 

 
II. Przygotowanie  uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym – stwarzanie uczniom 

warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 
informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
1. Kształtowanie umiejętności i nawyku czerpania wiedzy i informacji z różnych źródeł  

z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
 
IV.  Edukacja zdrowotna – rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi 
oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. 

8. Uświadomienie konieczności poszanowania naturalnego środowiska człowieka. 

 
V.  Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu  

i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie 
własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, 
przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania 
inicjatyw oraz do pracy zespołowej. 
1. Kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi społecznemu (w tym m. in. przygotowanie  

do pracy zespołowej) 

6. Rozwijanie aktywności poznawczej (ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, 

gotowość do podejmowania inicjatyw). 

8. Przygotowanie młodzieży do życia w rodzinie. 

9. Wdrażanie do samodzielnej pracy. 

10. Wpajanie umiejętności oraz nawyku utrwalania nabytej wiedzy i umiejętności. 

11. Kształtowanie systematyczności niezbędnej w czasie realizacji różnych obowiązków 

(związanych z życiem ucznia, pracownika). 

 
VI. Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego 

narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. 
2. Rozbudzanie zainteresowań uczniów tradycją i kulturą innych narodów. 

3. Rozbudzanie zainteresowań uczniów krajem ojczystym – jego historią, kulturą i tradycją oraz 
językiem. 

4. Kształtowanie szacunku do tradycji środowiska lokalnego oraz szkoły. 
 
VII.    Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji. 

1. Dostrzeganie przejawów łamania praw człowieka, niesprawiedliwości oraz przeciwstawianie się 

różnym formom dyskryminacji ze względu na: rasę / kolor skóry, orientację seksualną, 

pochodzenie i narodowość, wiek, wygląd zewnętrzny, niepełnosprawność. 

2. Tworzenie warunków do wymiany poglądów, wysłuchiwania opinii innych i wyrażania 

własnego zdania. 

3. Kształtowanie postawy tolerancji. 
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VIII. Wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. 

3. Przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrabiania nawyku kulturalnej 

rozrywki, sportu i zabawy. 

4. Uzupełnianie braków programowych u uczniów z problemami edukacyjnymi oraz 

wyrównywanie wiedzy. 

5. Otoczenie profesjonalna opieka uczniów z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. 

9. Ukazywanie uczniom powiązań między teorią a praktyką, szkołą a życiem. 

11. Tworzenie warunków do pracy z uczniami o różnym poziomie zdolności. 

 
IX.   Przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji. 

1. Umożliwianie uczniom samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych (zajęcia artystyczne, 
zajęcia techniczne). 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE SĄ DZIELONE NA ZAKRES  
PODSTAWOWY I PONADPODSTAWOWY: 

Wymagania edukacyjne z zakresu podstawowego obejmują wiadomości i umiejętności, które można 
zaklasyfikować, jako bardzo łatwe i łatwe, praktyczne, przydatne życiowo, bazowe, to jest niezbędne  
w dalsze nauce, ułatwiające uczniowi uczenie się innych przedmiotów, interdyscyplinarne, pewne  
i wdrożone w praktyce. Za przyswojenie wiedzy i umiejętności z tego zakresu uczeń otrzymuje ocenę 
dostateczną. Słabe opanowanie zakresu programu ocenia się na ocenę dopuszczającą, a nie opanowanie 
programowych wymagań na ocenę niedostateczną, 

Wymagania z zakresu ponadpodstawowego obejmują wiadomości i umiejętności trudniejsze, takie, 
które rozszerzają podstawy przedmiotu, pogłębiają interdyscyplinarność lub swoistość przedmiotu, mają 
także charakter hipotez i są problematyczne. W zależności od stopnia opanowania wymagań z tego 
zakresu uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli jest potrzebne wsparcie pomoc nauczyciela, albo bardzo 
dobrą, jeśli uczeń samodzielnie operuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami. Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza wymagania zakresu 
ponadpodstawowego. 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA I Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Nr 
DZIAŁU 

DZIAŁ PROGRAMU 
TREŚCI NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 

podstawowe ponadpodstawowe 
propozycje/ przykłady  

na ocenę celującą 

I OKRES 

I 
DIAGNOZA SPRAWNOŚCI  
I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ 
ROZWOJU FIZYCZNEGO  

1. Bieg na 800m dziewczęta, bieg na 
1000m chłopcy- wynik na ocenę 
dostateczną. 

2. Skok w dal z miejsca- wynik na 
ocenę dostateczną. 

3. Siady z leżenia- wynik na ocenę 
dostateczną. 

4. Rzuty piłką lekarską 2 kg- wynik 
na ocenę dostateczną. 

5. Uczeń ocenia poziom własnej 
aktywności fizycznej. 

6. PN. Wykonanie prowadzenia piłki 
nożnej slalomem w biegu kolejno 
nogą lewą oraz prawą (2x12 m.) 
odległość między pachołkami lub 
chorągiewkami 3 m,  
–  za błąd uznajemy: prowadzenie 
piłki w obie strony tylko jedną 
nogą, używanie tylko jednej części 
stopy, pominięcie przeszkody, 
zgubienie piłki. 

      Dopuszczalne: 
- dwa błędy w dowolnych 

elementach – dst. 
- trzy błędy w dowolnych 

elementach – dop. 
większa liczba błędów lub brak 
umiejętności wykonania ćwiczenia 
– ndst. 

7. PR. Rzuty o ścianę o wymiarach 
bramki do piłki ręcznej zza pola 
rzutów wolnych w ciągu 30s. 
Ćwiczenie rozpoczynamy na sygnał 
z ustawienia za linią rzutów 
wolnych. Wykonujemy rzuty o 
ścianę, a następnie chwyty 

1. Bieg na 800m dziewczęta, bieg na 
1000m chłopcy- wynik na ocenę 
bardzo dobrą. 

2. Skok w dal z miejsca- wynik na 
ocenę bardzo dobrą. 

3. Siady z leżenia- wynik na ocenę 
bardzo dobrą. 

4. Rzuty piłką lekarską 2 kg- wynik 
na ocenę bardzo dobrą. 

5. Uczeń ocenia poziom własnej 
aktywności fizycznej. 

6. PN. Wykonanie prowadzenia piłki 
nożnej slalomem w biegu kolejno 
nogą lewą oraz prawą (2x12 m.) 
odległość między pachołkami lub 
chorągiewkami 3 m,  
– za błąd uznajemy: prowadzenie 
piłki w obie strony tylko jedną 
nogą, używanie tylko jednej części 
stopy, pominięcie przeszkody, 
zgubienie piłki. 

- wykonanie wszystkich elementów 
bez błędu – bdb 

- jeden błąd w dowolnym elemencie 
– db. 

 
 
 
 
7. PR. Rzuty o ścianę o wymiarach 

bramki do piłki ręcznej zza pola 
rzutów wolnych w ciągu 30s. 
Ćwiczenie rozpoczynamy na sygnał 
z ustawienia za linią rzutów 
wolnych. Wykonujemy rzuty o 
ścianę, a następnie chwyty 

1. Bieg na 800m dziewczęta, bieg na 
1000m chłopcy- wynik na ocenę 
celującą. 

2. Skok w dal z miejsca- wynik na 
ocenę celującą. 

3. Siady z leżenia- wynik na ocenę 
celującą. 

4. Rzuty piłką lekarską 2 kg- wynik 
na ocenę celującą. 

5. Uczeń ocenia poziom własnej 
aktywności fizycznej. 

6. PN.Wykonanie prowadzenia piłki 
nożnej slalomem w biegu kolejno 
nogą lewą oraz prawą (2x12 m.) 
odległość między pachołkami lub 
chorągiewkami 3 m,  
a na ocenę celującą dodatkowo 
prowadzenie piłki slalomem tyłem 
– za błąd uznajemy: prowadzenie 
piłki w obie strony tylko jedną 
nogą, używanie tylko jednej części 
stopy, pominięcie przeszkody, 
zgubienie piłki. 

- wykonanie wszystkich elementów 
bez błędu – cel 

 
 
 
 
7. PR. Rzuty o ścianę o wymiarach 

bramki do piłki ręcznej zza pola 
rzutów wolnych w ciągu 30s. 
Ćwiczenie rozpoczynamy na sygnał 
z ustawienia za linią rzutów 
wolnych. Wykonujemy rzuty o 
ścianę, a następnie chwyty 
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powracającej piłki przez 30s. Liczy 
się liczba prawidłowo oddanych 
rzutów. Ruty nie liczone jeśli piłka 
nie trafi w bramkę, lub gdy 
zawodnik przekroczy linię rzutów 
wolnych. 
chłopcy 
10  odbić           – dst 
6  odbić             – dop 
5 i mniej odbić  – ndst 
dziewczęta 
7  odbić     – dst 
4  odbić              – dop 
3 i mniej odbić  – ndst 

8. LA. Wykonanie na odcinku 3 x12 
m. biegu w skipie A,B za błąd 
uważamy: nierytmiczne wykonanie 
ćwiczenia, brak pełnego zakresu 
ruchu nóg i ramion. 

- dwa błędy w dowolnych 
elementach – dst. 

- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

- większa liczba błędów lub brak 
umiejętności wykonania ćwiczenia 
– nast. 

9. G. Przewrót w przód i przewrót  
w tył z przysiadu podpartego do 
przysiadu podpartego. 

- dwa błędy w dowolnych 
elementach – dst. 

- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

- większa liczba błędów lub brak 
umiejętności wykonania ćwiczenia 
– ndst. 

 
10. Wyjaśnia jakie zmiany 

zachodzą w sprawności 
fizycznej w okresie 
dojrzewania.   

 

powracającej piłki przez 30s. Liczy 
się liczba prawidłowo oddanych 
rzutów. Ruty nie liczone jeśli piłka 
nie trafi w bramkę, lub gdy 
zawodnik przekroczy linię rzutów 
wolnych. 
chłopcy 
18 odbi  – bdb 
14 odbi  – db 
dziewczęta 
13 odbić – bdb 
10 dbić – db 

 
 
8. LA. Wykonanie na odcinku 3 x12 

m. biegu w skipie A,B -  za błąd 
uważamy: nierytmiczne wykonanie 
ćwiczenia, brak pełnego zakresu 
ruchu nóg i ramion. 

- wykonanie wszystkich elementów 
bez błędu – bdb 

- jeden błąd w dowolnym elemencie 
– db. 

 
 
 
9. G. Przewrót w przód i przewrót  

w tył z przysiadu podpartego do 
przysiadu podpartego. 

- wykonanie wszystkich elementów 
bez błędu – bdb 

- jeden błąd w dowolnym elemencie 
– db. 
 

 
 
 

10. Wyjaśnia jakie zmiany 
zachodzą w budowie ciała i 
sprawności fizycznej w 
okresie dojrzewania.   

 

powracającej piłki przez 30s. Liczy 
się liczba prawidłowo oddanych 
rzutów. Ruty nie liczone jeśli piłka 
nie trafi w bramkę, lub gdy 
zawodnik przekroczy linię rzutów 
wolnych. 
chłopcy 
20 odbić        – cel 
dziewczęta 
15 dbić         – cel 

 
 
 
 
8. LA. Wykonanie na odcinku 3 x12 

m. biegu w skipie A,B, a no ocenę 
celującą dodatkowo bieg w skipie 
C.-  za błąd uważamy: nierytmiczne 
wykonanie ćwiczenia, brak pełnego 
zakresu ruchu nóg i ramion. 

- wykonanie wszystkich elementów 
bez błędu – cel 

 
 
 
 
9. G. Przewrót w przód i przewrót  

w tył z przysiadu podpartego do 
przysiadu podpartego, a na ocenę 
celującą dodatkowo przewrót w tył 
i przewrót w przód z przysiadu do 
rozkroku. 

- wykonanie wszystkich elementów 
bez błędu – cel 
 

 
 
10.Wyjaśnia jakie zmiany zachodzą w 
budowie ciała i sprawności fizycznej w 
okresie dojrzewania.  Dba o swoją 
sprawność fizyczną poza zajęciami 
obowiązkowymi.  
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II TRENING ZDROWOTNY 

Uczeń: opracowuje i demonstruje 
zestaw ćwiczeń wzmacniających 
mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn 
górnych i dolnych. 

 

 
 
 

Uczeń: opracowuje i demonstruje 
zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane 
zdolności motoryczne, w tym 
wzmacniające mięśnie brzucha, 
grzbietu oraz kończyn górnych  
i dolnych, rozwijające gibkość, 
zwiększające wytrzymałość. 

Uczeń: opracowuje i demonstruje 
zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane 
zdolności motoryczne, w tym 
wzmacniające mięśnie brzucha, 
grzbietu oraz kończyn górnych  
i dolnych, rozwijające gibkość, 
zwiększające wytrzymałość, a także 
ułatwiające utrzymywanie prawidłowej 
postawy ciała. 

III 
SPORTY CAŁEGO ŻYCIA 
 I WYPOCZYNEK 

Uczeń ustawia się prawidłowo na 
boisku. 

Uczeń ustawia się prawidłowo na 
boisku w ataku i obronie. 

Uczeń ustawia się prawidłowo na 
boisku w ataku i obronie,  
w odpowiedniej chwili potrafi sam 
zadecydować o zmianie ustawienia. 

 
IV 

 

BEZPIECZNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 
I HIGIENA OSOBISTA 

Uczeń demonstruje ergonomiczne 
podnoszenie przedmiotów o różnej 
wielkości i różnym ciężarze. 

Uczeń demonstruje ergonomiczne 
podnoszenie i przenoszenie 
przedmiotów o różnej wielkości  
i różnym ciężarze. 

Uczeń demonstruje ergonomiczne 
podnoszenie i przenoszenie 
przedmiotów o różnej wielkości  
i różnym ciężarze. 

 
V 
 

SPORT -------------------------------------- -------------------------------------- 

Uczeń pełni rolę zawodnika w ramach 
szkolnych zawodów sportowych oraz 
rolę zawodnika w ramach 
pozaszkolnych zawodów sportowych. 

VI TANIEC ------------------------------------- -------------------------------------- ------------------------------------- 

 
VII 

 
EDUKACJA ZDROWOTNA 

1. PS. Odbicia piłki sposobem oburącz 
górnym w kwadracie 3x3m. 
Rozpocznij od podrzutu oburącz, 
odbijaj piłkę nad głową na 
wysokość, co najmniej 1m. 
Ćwiczenie przerywamy w momencie 
nadepnięcia nogą na linię 
wyznaczonego pola,  
w momencie, gdy piłka dotknie 
podłoża, w momencie, gdy piłka 
zostanie nieprawidłowo odbita. 
Odbicia wykonane na wysokości 
poniżej 1m nie są liczone. 

    7  odbić     – dst 
    4  odbić             – dop 
    3 i mniej odbić – ndst. 

1. PS. Odbicia piłki sposobem oburącz 
górnym w kwadracie 3x3m. 
Rozpocznij od podrzutu oburącz, 
odbijaj piłkę nad głową na 
wysokość, co najmniej 1m. 
Ćwiczenie przerywamy w momencie 
nadepnięcia nogą na linię 
wyznaczonego pola,  
w momencie, gdy piłka dotknie 
podłoża, w momencie, gdy piłka 
zostanie nieprawidłowo odbita. 
Odbicia wykonane na wysokości 
poniżej 1m nie są liczone. 

    13 odbić – bdb 
    10 odbić – db 
 

1. PS. Odbicia piłki sposobem oburącz 
górnym w kole o promieniu 1,80m. 
Rozpocznij od podrzutu oburącz, 
odbijaj piłkę nad głową na wysokość 
co najmniej 1m. Ćwiczenie 
przerywamy w momencie 
nadepnięcia nogą na linię 
wyznaczonego pola,  
w momencie, gdy piłka dotknie 
podłoża, w momencie, gdy piłka 
zostanie nieprawidłowo odbita. 
Odbicia wykonane na wysokości 
poniżej 1m nie są liczone. 

   15 odbić – cel 
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2. Uczeń wyjaśnia, co oznacza 
zachowanie asertywne. 

2. Uczeń wyjaśnia, co oznacza 
zachowanie asertywne, i podaje jego 
przykłady. 

2. Uczeń wyjaśnia, co oznacza 
zachowanie asertywne, i podaje jego 
przykłady. 

 
 
 

W-I 
 
 
 

PIŁKA KOSZYKOWA 
dla grupy realizującej blok PK+PN lub PK+PS 

Wykonanie pięć rzutów (podań) piłki 
koszykowej kozłem z przed piersi 
poprzez odbicie od podłogi i ściany 
zakończone chwytem piłki przed 
piersią, rozpoczynając kozłowaniem  
i zatrzymaniem koszykarskim na jeden 
Odległości od ściany w chwili podania 
nie mniejszej niż 3 m. - za błąd 
uważamy: zatrzymanie ,,krokami”, 
skrócenie dystansu i brak chwytu piłki 
przed piersią. 
Dopuszczalne: 
- dwa błędy w dowolnych 

elementach – dst. 
- trzy błędy w dowolnych 

elementach – dop. 
większa liczba błędów lub brak 
umiejętności wykonania ćwiczenia – 
ndst. 

Wykonanie pięć rzutów (podań) piłki 
koszykowej kozłem z przed piersi 
poprzez odbicie od podłogi i ściany 
zakończone chwytem piłki przed 
piersią, rozpoczynając kozłowaniem  
i zatrzymaniem koszykarskim na jeden 
Odległości od ściany w chwili podania 
nie mniejszej niż 3 m. - za błąd 
uważamy: zatrzymanie ,,krokami”, 
skrócenie dystansu i brak chwytu piłki 
przed piersią. 
- wykonanie wszystkich elementów 

bez błędu – bdb 
- jeden błąd w dowolnym elemencie 

– db. 
 

Wykonanie pięć rzutów (podań) piłki 
koszykowej kozłem z przed piersi 
poprzez odbicie od podłogi i ściany 
zakończone chwytem piłki przed 
piersią, rozpoczynając kozłowaniem  
i zatrzymaniem koszykarskim na jeden 
a na ocenę dodatkowo 3 rzuty po 
zatrzymaniu na dwa tempa. Odległości 
od ściany w chwili podania nie 
mniejszej niż 3 m. - za błąd uważamy: 
zatrzymanie ,,krokami”, skrócenie 
dystansu i brak chwytu piłki przed 
piersią. 
- wykonanie wszystkich elementów 

bez błędu – cel 

W-II PIŁKA SIATKOWA 
dla grupy realizującej blok PS+PN lub PK+PS 

Odbicia piłki sposobem oburącz 
górnym w kwadracie 3x3m. 
Rozpocznij od podrzutu oburącz, 
odbijaj piłkę nad głową na wysokość, 
co najmniej 1m. Ćwiczenie 
przerywamy w momencie nadepnięcia 
nogą na linię wyznaczonego pola,  
w momencie, gdy piłka dotknie 
podłoża, w momencie, gdy piłka 
zostanie nieprawidłowo odbita. 
Odbicia wykonane na wysokości 
poniżej 1m nie są liczone. 
7  odbić               – dst 
4  odbić              – dop 
3 i mniej odbić – ndst. 
 

Odbicia piłki sposobem oburącz 
górnym w kwadracie 3x3m. 
Rozpocznij od podrzutu oburącz, 
odbijaj piłkę nad głową na wysokość, 
co najmniej 1m. Ćwiczenie 
przerywamy w momencie nadepnięcia 
nogą na linię wyznaczonego pola,  
w momencie, gdy piłka dotknie 
podłoża, w momencie, gdy piłka 
zostanie nieprawidłowo odbita. 
Odbicia wykonane na wysokości 
poniżej 1m nie są liczone. 
13 odbić – bdb 
10 odbić – db 

Odbicia piłki sposobem oburącz 
górnym w kole o promieniu 1,80m. 
Rozpocznij od podrzutu oburącz, 
odbijaj piłkę nad głową na wysokość 
co najmniej 1m. Ćwiczenie 
przerywamy w momencie nadepnięcia 
nogą na linię wyznaczonego pola,  
w momencie, gdy piłka dotknie 
podłoża, w momencie, gdy piłka 
zostanie nieprawidłowo odbita. 
Odbicia wykonane na wysokości 
poniżej 1m nie są liczone. 
15 odbić – cel 
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W-III PIŁKA NOŻNA  
dla grupy realizującej blok PK+PN lub PS+PN 

Wykonanie prowadzenia piłki nożnej 
slalomem w biegu kolejno nogą lewą 
oraz prawą (2x12 m.) odległość między 
pachołkami lub chorągiewkami 3 m,  
–  za błąd uznajemy: prowadzenie piłki  
w obie strony tylko jedną nogą, 
używanie tylko jednej części stopy, 
pominięcie przeszkody, zgubienie piłki. 
Dopuszczalne: 
- dwa błędy w dowolnych 

elementach – dst. 
- trzy błędy w dowolnych 

elementach – dop. 
- większa liczba błędów lub brak 

umiejętności wykonania ćwiczenia 
– ndst. 

Wykonanie prowadzenia piłki nożnej 
slalomem w biegu kolejno nogą lewą 
oraz prawą (2x12 m.) odległość między 
pachołkami lub chorągiewkami 3 m,  
– za błąd uznajemy: prowadzenie piłki  
w obie strony tylko jedną nogą, 
używanie tylko jednej części stopy, 
pominięcie przeszkody, zgubienie piłki. 
- wykonanie wszystkich elementów 

bez błędu – bdb 
- jeden błąd w dowolnym elemencie 

– db. 

 
 

Wykonanie prowadzenia piłki nożnej 
slalomem w biegu kolejno nogą lewą 
oraz prawą (2x12 m.) odległość między 
pachołkami lub chorągiewkami 3 m,  
a na ocenę celującą dodatkowo 
prowadzenie piłki slalomem tyłem –  
za błąd uznajemy: prowadzenie piłki  
w obie strony tylko jedną nogą, 
używanie tylko jednej części stopy, 
pominięcie przeszkody, zgubienie piłki. 
- wykonanie wszystkich elementów 

bez błędu – cel 

 

II OKRES 

I 
DIAGNOZA SPRAWNOŚCI  
I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ 
ROZWOJU FIZYCZNEGO  

1. Bieg na 50 m- wynik na ocenę 
dostateczną. 

2. Bieg 4 x 10 m- wynik na ocenę 
dostateczną. 

3. Wytrzymałość i wydolność (test 
Coopera) - wynik na ocenę 
dostateczną. 

4. PK. Wykonanie 8 prawidłowych 
rzutów do kosza z miejsca:  
2 z prawej strony, 2 z lewej strony, 
dwa z linii rzutów osobistych, dwa 
z linii rzutów za trzy punkty. 

      3 trafienia    – dst 
      2 trafienia    – dop 
      1 trafienie – ndst 
5. G. Skok rozkroczny przez kozioł. 

Wykonaj skok rozkroczny przez 
kozła z odskoczni oddalonej o min. 
1 m. od przyrządu. – za błąd 
uznajemy: nieprawidłowe odbicie, 
brak odmachu tułowia minimum do 
poziomu, nieprawidłowe 
lądowanie. 

- dwa błędy w dowolnych 
elementach – dst. 

1. Bieg na 50 m- wynik na ocenę 
bardzo dobrą. 

2. Bieg 4 x 10 m- wynik na ocenę 
bardzo dobrą. 

3. Wytrzymałość i wydolność (test 
Coopera) - wynik na ocenę bardzo 
dobrą.  

4. PK. Wykonanie 8 prawidłowych 
rzutów do kosza z miejsca: 
2 z prawej strony, 2 z lewej strony, 
dwa z linii rzutów osobistych, dwa 
z linii rzutów za trzy punkty. 

      6 trafień    – bdb 
      5 trafień    – db 
 
5. G. Skok rozkroczny przez kozioł. 

Wykonaj skok rozkroczny przez 
kozła z odskoczni oddalonej o min. 
1 m. od przyrządu. – za błąd 
uznajemy: nieprawidłowe odbicie, 
brak odmachu tułowia minimum do 
poziomu, nieprawidłowe 
lądowanie. 

- wykonanie wszystkich elementów 
bez błędu – bdb 

1. Bieg na 50 m- wynik na ocenę 
celującą. 

2. Bieg 4 x 10 m- wynik na ocenę 
celującą. 

3. Wytrzymałość i wydolność (test 
Coopera) - wynik na ocenę 
celującą. 

4. PK. Wykonanie 8 prawidłowych 
rzutów do kosza z miejsca:  
2 z prawej strony, 2 z lewej strony, 
dwa z linii rzutów osobistych, dwa 
z linii rzutów za trzy punkty. 

       7 trafień    – cel 
 
 
5. G. Skok kuczny przez skrzynię  

w poprzek. Wykonaj skok kuczny 
przez skrzynię z odskoczni 
oddalonej o min. 1 m. od 
przyrządu. – za błąd uznajemy: 
nieprawidłowe odbicie, brak 
odmachu tułowia minimum do 
poziomu, nieprawidłowe 
lądowanie. 

- wykonanie wszystkich elementów 
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- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

- większa liczba błędów lub brak 
umiejętności wykonania 
ćwiczenia – ndst. 

- jeden błąd w dowolnym elemencie 
– db. 

 

bez błędu – cel 
 

II TRENING ZDROWOTNY 

1. Uczeń opracowuje rozkład dnia, 
uwzględniając proporcje między 
pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem 
umysłowym a fizycznym. 

- 4 błędy– dst. 
- 6 błędów – dop. 

większa liczba błędów lub brak 
opracowania – ndst. 
 
 

2. Uczeń omawia korzyści dla 
zdrowia z podejmowania różnych 
form aktywności fizycznej  
w kolejnych okresach życia 
człowieka dostatecznie. 

1. Uczeń opracowuje rozkład dnia, 
uwzględniając proporcje między 
pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem 
umysłowym a fizycznym. 

- 1 błąd – bdb. 
- 2/3 błędy– db. 

 
 
 
 
2. Uczeń omawia korzyści dla 

zdrowia z podejmowania różnych 
form aktywności fizycznej w 
kolejnych okresach życia 
człowieka bardzo dobrze. 

1. Uczeń opracowuje rozkład dnia, 
uwzględniając proporcje między 
pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem 
umysłowym a fizycznym – 
bezbłędnie. 

 
 
 
 
 
2. Uczeń omawia korzyści dla 

zdrowia z podejmowania różnych 
form aktywności fizycznej  
w kolejnych okresach życia 
człowieka wyczerpująco. 

III 
SPORTY CAŁEGO ŻYCIA  
I WYPOCZYNEK 

 
-------------------------------------------- 

 

 
-------------------------------------------- 

 
-------------------------------------------- 
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IV 
BEZPIECZNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 
I HIGIENA OSOBISTA 

Skłon tułowia- wynik na ocenę 
dostateczną. 

Skłon tułowia- wynik na ocenę bardzo 
dobrą. 

Skłon tułowia- wynik na ocenę 
celującą. 

V SPORT 

Uczeń stosuje zasady "czystej gry": 
niewykorzystywanie przewagi losowej. 

Uczeń stosuje zasady "czystej gry": 
niewykorzystywanie przewagi losowej, 
umiejętność właściwego zachowania 
się w sytuacji zwycięstwa i porażki. 

1. Uczeń stosuje zasady "czystej gry": 
niewykorzystywanie przewagi 
losowej, umiejętność właściwego 
zachowania się w sytuacji 
zwycięstwa i porażki. 

2. Uczeń pełni rolę zawodnika  
w ramach szkolnych zawodów 
sportowych oraz rolę zawodnika  
w ramach pozaszkolnych zawodów 
sportowych. 

VI TANIEC 

Zademonstrowanie 30 sekundowego 
układu aerobiku. W układzie należy 
wykorzystać minimum cztery kroki 
podstawowe.  
- dwa błędy w dowolnych 

elementach – dst. 
- trzy błędy w dowolnych 

elementach – dop. 
- większa liczba błędów lub brak 

umiejętności wykonania ćwiczenia 
– ndst. 

Zademonstrowanie 30 sekundowego 
układu aerobiku. W układzie należy 
wykorzystać minimum cztery kroki 
podstawowe.  
- wykonanie wszystkich elementów 

bez błędu – bdb 
- jeden błąd w dowolnym elemencie 

– db. 

 

Zademonstrowanie 2 minutowego 
układu aerobiku z wykorzystaniem 
ćwiczeń ramion, nóg, tułowia.  
W układzie należy wykorzystać 
minimum cztery kroki podstawowe.  
- wykonanie wszystkich elementów 

bez błędu – cel 

 

VII EDUKACJA ZDROWOTNA 

1. Uczeń omawia konstruktywne 
sposoby radzenia sobie  
z negatywnymi emocjami. 
 

2. Skok w dal techniką naturalną na 
ocenę dostateczną. 

 
3. PR. Wykonanie 8 rzutów (podań) 

 i chwytów piłki ręcznej jedną ręką,  
poprzez odbicie od ściany  
z odległości około 5 m. 
rozpoczynając kozłem  
i przeskokiem – za błąd uznajemy: 
brak przeskoku, chwytu piłki. 

- dwa błędy w dowolnych 
elementach – dst. 

- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

1. Uczeń omawia konstruktywne 
sposoby radzenia sobie z 
negatywnymi emocjami. 
 

2. Skok w dal techniką naturalną na 
ocenę bardzo dobrą. 

 
3. PR. Wykonanie 8 rzutów (podań) 

 i chwytów piłki ręcznej jedną ręką,  
a na ocenę celującą na przemian 
lewą i prawą ręką poprzez odbicie 
od ściany z odległości około 5 m. 
rozpoczynając kozłem  
i przeskokiem – za błąd uznajemy: 
brak przeskoku, chwytu piłki. 
- wykonanie wszystkich elementów 

bez błędu – bdb/cel 
- jeden błąd w dowolnym elemencie 

– db. 

1.Uczeń omawia konstruktywne 
sposoby radzenia sobie  
z negatywnymi emocjami. 

2. Skok w dal techniką naturalną na 
ocenę celującą. 

 
3. PR. Wykonanie 8 rzutów (podań) 

 i chwytów piłki ręcznej na 
przemian lewą i prawą ręką 
poprzez odbicie od ściany  
z odległości około 5 m. 
rozpoczynając kozłem  
i przeskokiem – za błąd uznajemy: 
brak przeskoku, chwytu piłki. 

- wykonanie wszystkich elementów 
bez błędu – cel 
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- większa liczba błędów lub brak 
umiejętności wykonania 
ćwiczenia – nast. 

- elementach – dop. 

 

 
 

W-I 
 
 

PIŁKA KOSZYKOWA 
dla grupy realizującej blok PK+PN lub PK+PS 

Wykonanie 8 prawidłowych rzutów  
do kosza z miejsca: 2 z prawej strony,  
2 z lewej strony, dwa z linii rzutów 
osobistych, dwa z linii rzutów za trzy 
punkty. 
3 trafienia    – dst 
2 trafienia    – dop 
1 trafienie – ndst 

Wykonanie 8 prawidłowych rzutów  
do kosza z miejsca: 2 z prawej strony,  
2 z lewej strony, dwa z linii rzutów 
osobistych, dwa z linii rzutów za trzy 
punkty. 
6 trafień    – bdb 
5 trafień    – db 

 

Wykonanie 8 prawidłowych rzutów  
do kosza z miejsca: 2 z prawej strony,  
2 z lewej strony, dwa z linii rzutów 
osobistych, dwa z linii rzutów za trzy 
punkty. 
7 trafień    – cel 
 

 
 
 
 
 
 

W-II 
 
 
 
 
 
 
 

PIŁKA SIATKOWA 
dla grupy realizującej blok PS+PN lub PK+PS 

Wykonanie zakrywka sposobem 
górnym.  
Wykonaj 8 razy zagrywkę z odległości 
nie mniejszej niż 7m od siatki. Pole 
boiska po przeciwnej stronie siatki 
podzielone jest na dwie równe połowy 
prawą i lewą. Zawodnik za każdym 
razem określa, w którą część boiska 
zagrywa. Zaliczamy trafienie, jeśli 
piłka przeleci nad siatką i spadnie  
w wyznaczonym przez zawodnika 
polu. Zawodnik ma dwa podejścia  
i sam określa skalę trudności. 
4 trafienia  – dst 
3 trafienia             – dop 
2 i mniej trafień    – nast 

Wykonanie zakrywka sposobem 
górnym.  
Wykonaj 8 razy zagrywkę z odległości 
nie mniejszej niż 7m od siatki. Pole 
boiska po przeciwnej stronie siatki 
podzielone jest na dwie równe połowy 
prawą i lewą. Zawodnik za każdym 
razem określa, w którą część boiska 
zagrywa. Zaliczamy trafienie, jeśli 
piłka przeleci nad siatką i spadnie  
w wyznaczonym przez zawodnika 
polu. Zawodnik ma dwa podejścia  
i sam określa skalę trudności. 
6 trafień                – bdb 
5 trafień                – db 
 

Wykonanie zakrywka sposobem 
górnym.  
Wykonaj 8 razy zagrywkę zza linii 
końcowej boiska. Pole boiska po 
przeciwnej stronie siatki podzielone 
jest na dwie równe połowy prawą i 
lewą. Zawodnik za każdym razem 
określa, w którą część boiska zagrywa. 
Zaliczamy trafienie, jeśli piłka przeleci 
nad siatką i spadnie w wyznaczonym 
przez zawodnika polu. Zawodnik ma 
dwa podejścia  
i sam określa skalę trudności. 
6 trafień                – cel 
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W-III PIŁKA NOŻNA  
dla grupy realizującej blok PK+PN lub PS+PN 

Wykonanie żonglerki piłką. Ćwiczenie 
rozpoczynamy od podrzutu piłki ręką. 
Wykonujemy żonglerkę wyłącznie 
stopami. Ćwiczenie przerywamy  
w momencie, gdy piłka dotknie 
podłoża. Liczymy tylko odbicia 
stopami. 
chłopcy 
14 odbić             – db 
8  odbić             – dst 
5  odbić             – dop 
4 i mniej odbić  – ndst 
dziewczęta 
5  odbić              – dst 
3  odbić              – dop 
2 i mniej odbić  – ndst 

Wykonanie żonglerki piłką. Ćwiczenie 
rozpoczynamy od podrzutu piłki ręką. 
Wykonujemy żonglerkę wyłącznie 
stopami. Ćwiczenie przerywamy  
w momencie, gdy piłka dotknie 
podłoża. Liczymy tylko odbicia 
stopami. 
chłopcy 
20 odbić             – bdb 
14 odbić             – db 
dziewczęta 
12 odbić              – bdb 
9 odbić              – db 

 

Wykonanie żonglerki piłką. Ćwiczenie 
rozpoczynamy od podrzutu piłki ręką. 
Wykonujemy żonglerkę wyłącznie 
stopami. Ćwiczenie przerywamy  
w momencie, gdy piłka dotknie 
podłoża. Liczymy tylko odbicia 
stopami. 
chłopcy 
30 odbić            – cel 
dziewczęta 
14 odbić             – cel 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA II Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Nr 
DZIAŁU 

DZIAŁ PROGRAMU 
TREŚCI NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 

podstawowe ponadpodstawowe 
propozycje/ przykłady  

na ocenę celującą 

I OKRES 

I 
DIAGNOZA SPRAWNOŚCI  
I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ 
ROZWOJU FIZYCZNEGO  

1. Bieg na 800m dziewczęta, bieg na 
1000m chłopcy - wynik na ocenę 
dostateczną. 

2. Skok w dal z miejsca- wynik na 
ocenę dostateczną. 

3. Siady z leżenia- wynik na ocenę 
dostateczną. 

4. Zwis na ugiętych rękach- wynik na 
ocenę dostateczną. 

5. Uczeń ocenia poziom własnej 
aktywności fizycznej. 
 
 
 
 
 

6.G. Stanie na rekach zamachem 
jednonóż z uniku podpartego przodem.  

Uczeń wykonuje stanie na rekach 
zamachem jednonóż z uniku podpartego 
przodem..  Za błąd uznajemy: nie 
utrzymanie pozycji przez 4 sekundy, 
stanie na ugiętych RR, podpór pozycji 
głową, pochylenie głowy w przód. 

- dwa błędy w dowolnych 
elementach – dst. 

- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

większa liczba błędów lub brak 
umiejętności wykonania ćwiczenia – 
ndst. 

 
8.LA. Sprawdzian techniki 
przekazywania pałeczki sztafetowej.  
Uczeń wykonuje z partnerem zmianę 
pałeczki sztafetowej wybraną techniką. 

1. Bieg na 800m dziewczęta, bieg na 
1000m chłopcy - wynik na ocenę 
bardzo dobrą 

2. Skok w dal z miejsca- wynik na 
ocenę bardzo dobrą 

3. Siady z leżenia- wynik na ocenę 
dostateczną. 

4. Zwis na ugiętych rękach- wynik na 
ocenę bardzo dobrą 

5. Uczeń ocenia poziom własnej 
aktywności fizycznej. 

6. Uczeń wyjaśnia, jakie zmiany 
zachodzą w budowie ciała  
i sprawności fizycznej w okresie 
dojrzewania płciowego. 

 
7. G. Stanie na rekach zamachem 
jednonóż z uniku podpartego przodem.  

Uczeń wykonuje stanie na rekach 
zamachem jednonóż z uniku 
podpartego przodem. Za błąd 
uznajemy: nie utrzymanie pozycji przez 
4 sekundy, stanie na ugiętych RR, 
podpór pozycji głową, pochylenie 
głowy w przód. 

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – bdb 

- jeden błąd w dowolnym 
elemencie – db. 
 

 
 
9.LA. Sprawdzian techniki 
przekazywania pałeczki sztafetowej.  
Uczeń wykonuje z partnerem zmianę 
pałeczki sztafetowej wybraną techniką. 

1. Bieg na 800m dziewczęta, bieg na 
1000m chłopcy - wynik na ocenę 
celującą. 

2. Skok w dal z miejsca- wynik na 
ocenę celującą. 

3. Siady z leżenia- wynik na ocenę 
celującą. 

4. Zwis na ugiętych rękach- wynik na 
ocenę celującą. Uczeń ocenia 
poziom własnej aktywności 
fizycznej. 

5. Uczeń wyjaśnia, jakie zmiany 
zachodzą w budowie ciała  
i sprawności fizycznej w okresie 
dojrzewania płciowego. 

 
7.G. Stanie na rekach zamachem 
jednonóż z uniku podpartego przodem. 
Na ocenę celującą przewrót w przód 
przez stanie na rękach.  

Uczeń wykonuje stanie na rekach 
zamachem jednonóż z uniku 
podpartego przodem. Na ocenę 
celującą przewrót w przód przez stanie 
na rękach.  Za błąd uznajemy: nie 
utrzymanie pozycji przez 4 sekundy, 
stanie na ugiętych RR, podpór pozycji 
głową, pochylenie głowy w przód. 

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu –cel 
 

 
9.LA. Sprawdzian techniki 
przekazywania pałeczki sztafetowej.  
Uczeń wykonuje z partnerem zmianę 
pałeczki sztafetowej wybraną techniką. 
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Zadanie powtarza zamieniając się rolą 
ze współćwiczącym. Za błąd uznajemy: 
brak synchronizacji szybkości biegu 
przekazującego  i odbierającego 
pałeczkę, upadek pałeczki, zbyt długie 
przekazywanie pałeczki, błąd  trzymania 
pałeczki. 

- dwa błędy w dowolnych 
elementach – dst. 

- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

większa liczba błędów lub brak 
umiejętności wykonania ćwiczenia – 
ndst. 
 
9.PK. Wykonaj na przemian z lewej i 
prawej strony trzy rzuty piłki do kosza 
w biegu po kozłowaniu i dwutakcie – za 
błąd uznajemy: wykonanie dwutaktu 
nieprawidłową ręką i nogą, brak 
skuteczności,  zaburzenie rytmu 
ćwiczenia. 

- dwa błędy w dowolnych 
elementach – dst. 

- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

- większa liczba błędów lub brak 
umiejętności wykonania 
ćwiczenia – ndst. 

10.PN.Sprawnościowy tor  przeszkód 
Uczeń wykonuje prowadzenie piłki 
nożnej slalomem w biegu kolejno nogą 
lewą oraz prawą (2x8 m.) kończąc 
strzałem na bramkę i przyjęciem piłki. 
odległość między pachołkami lub 
chorągiewkami 3 m,.  – za błąd 
uznajemy: prowadzenie piłki w obie 
strony tylko jedną nogą, używanie tylko 
jednej części stopy, pominięcie 
przeszkody, zgubienie piłki, nie trafienie 
w światło bramki, złe przyjęcie piłki.  

- dwa błędy w dowolnych 

Zadanie powtarza zamieniając się rolą 
ze współćwiczącym. Za błąd 
uznajemy: brak synchronizacji 
szybkości biegu przekazującego                 
i odbierającego pałeczkę, upadek 
pałeczki, zbyt długie przekazywanie 
pałeczki, błąd  trzymania pałeczki. 

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – bdb 

- jeden błąd w dowolnym 
elemencie – db. 

 
 
 
 
10.PK. Wykonaj na przemian z lewej i 
prawej strony trzy rzuty piłki do kosza 
w biegu po kozłowaniu i dwutakcie – 
za błąd uznajemy: wykonanie dwutaktu 
nieprawidłową ręką i nogą, brak 
skuteczności,  zaburzenie rytmu 
ćwiczenia. 
- wykonanie ćw. z trzema błędami- db 
- wykonanie wszystkich elementów 
bez błędu – bdb 
 
 
 
 
11.PN.Sprawnościowy tor  przeszkód 
Uczeń wykonuje prowadzenie piłki 
nożnej slalomem w biegu kolejno nogą 
lewą oraz prawą (2x8 m.) kończąc 
strzałem na bramkę i przyjęciem piłki. 
odległość między pachołkami lub 
chorągiewkami 3 m– za błąd 
uznajemy: prowadzenie piłki w obie 
strony tylko jedną nogą, używanie tylko 
jednej części stopy, pominięcie 
przeszkody, zgubienie piłki, nie 
trafienie w światło bramki, złe 
przyjęcie piłki.  

Zadanie powtarza zamieniając się rolą 
ze współćwiczącym. Na ocenę celującą 
wykonanie ćwiczenia w obu 
technikach. Za błąd uznajemy: brak 
synchronizacji szybkości biegu 
przekazującego                 i 
odbierającego pałeczkę, upadek 
pałeczki, zbyt długie przekazywanie 
pałeczki, błąd  trzymania pałeczki. 

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – cel 

 
 
 
 
10.PK Wykonaj na przemian z lewej i 
prawej strony trzy rzuty piłki do kosza 
w biegu po kozłowaniu i dwutakcie – 
za błąd uznajemy: wykonanie dwutaktu 
nieprawidłową ręką i nogą, brak 
skuteczności,  zaburzenie rytmu 
ćwiczenia. 

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu w 
każdym powtórzeniu 
ćwiczenia – cel 

 
 
 
11.PN.Sprawnościowy tor  przeszkód 
Uczeń wykonuje prowadzenie piłki 
nożnej slalomem w biegu kolejno nogą 
lewą oraz prawą (2x8 m.) kończąc 
strzałem na bramkę i przyjęciem piłki. 
odległość między pachołkami lub 
chorągiewkami 3 m, a na ocenę 
celującą dodatkowo prowadzenie piłki 
slalomem tyłem. Powtórz zadanie.  – 
za błąd uznajemy: prowadzenie piłki w 
obie strony tylko jedną nogą, używanie 
tylko jednej części stopy, pominięcie 
przeszkody, zgubienie piłki, nie 
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elementach – dst. 
- trzy błędy w dowolnych 

elementach – dop. 
- większa liczba błędów lub brak 

umiejętności wykonania 
ćwiczenia – ndst. 

11.Wymienia przyczyny i skutki 
otyłości.  

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – bdb 

- jeden błąd w dowolnym 
elemencie – db. 

 
 
11.Wymienia przyczyny i skutki 
otyłości oraz nieuzasadnionego 
odchudzania.  

trafienie w światło bramki, złe 
przyjęcie piłki.  

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – cel 

 
 
11.Wymienia przyczyny i skutki 
otyłości oraz nieuzasadnionego 
odchudzania i używania sterydów w 
celu zwiększenia masy mięśni.  

II TRENING ZDROWOTNY 
Uczeń przeprowadza rozgrzewkę  
z pomocą nauczyciela. 

 

Uczeń przeprowadza rozgrzewkę 
samodzielnie. 

 

Uczeń przeprowadza rozgrzewkę  
samodzielnie, bezbłędnie do wybranej 
dyscypliny sportu. 

III 
SPORTY CAŁEGO ŻYCIA 
 I WYPOCZYNEK 

 
------------------------------------------- 

 
---------------------------------- -------------------------------- 

 
IV 

 
 

BEZPIECZNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 
I HIGIENA OSOBISTA 

2. Uczeń wymienia najczęstsze 
przyczyny oraz okoliczności wypadków 
i urazów w czasie zajęć ruchowych. 

 
Uczeń wymienia najczęstsze 
przyczyny oraz okoliczności 
wypadków i urazów w czasie zajęć 
ruchowych, omawia sposoby 
zapobiegania im. 

 
Uczeń wymienia najczęstsze 
przyczyny oraz okoliczności 
wypadków i urazów w czasie zajęć 
ruchowych, omawia sposoby 
zapobiegania im. 

 
V 
 

SPORT ----------------------------------------- -------------------------------------- 

Uczeń pełni rolę zawodnika w ramach 
szkolnych zawodów sportowych oraz 
rolę zawodnika w ramach 
pozaszkolnych zawodów sportowych. 

VI TANIEC ---------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 



40 

PROGRAM NAUCZANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
PUBLICZNE GIMNAZJUM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH   

Opracowanie: mgr Piotr Długosz, mgr Małgorzata Potocka Jagodzińska, mgr Dariusz Smaga 

VII EDUKACJA ZDROWOTNA 

1. Uczeń wyjaśnia, czym jest zdrowie; 
wymienia czynniki, które wpływają 
pozytywnie i negatywnie  
na zdrowie i samopoczucie. 

2. Uczeń wymienia zachowania 
sprzyjające i zagrażające zdrowiu.  

1. Uczeń wyjaśnia, czym jest 
zdrowie; wymienia czynniki, które 
wpływają pozytywnie i negatywnie  
na zdrowie i samopoczucie, oraz 
wskazuje te, na które może mieć 
wpływ. 

2. Uczeń wymienia zachowania 
sprzyjające i zagrażające zdrowiu 
oraz wyjaśnia, na czym polega  
i od czego zależy dokonywanie 
wyborów korzystnych dla zdrowia. 

1. Uczeń wyjaśnia, czym jest 
zdrowie; wymienia czynniki, które 
wpływają pozytywnie i negatywnie  
na zdrowie i samopoczucie, oraz 
wskazuje te, na które może mieć 
wpływ. 

2. Uczeń wymienia zachowania 
sprzyjające i zagrażające zdrowiu 
oraz wyjaśnia, na czym polega  
i od czego zależy dokonywanie 
wyborów korzystnych dla zdrowia. 

W-I PIŁKA KOSZYKOWA 
dla grupy realizującej blok PK+PN lub PK+PS 

Uczeń wykonuje  na przemian z lewej i 
prawej strony trzy rzuty piłki do kosza 
w biegu po kozłowaniu i dwutakcie – za 
błąd uznajemy: wykonanie dwutaktu 
nieprawidłową ręką i nogą, brak 
skuteczności,  zaburzenie rytmu 
ćwiczenia. 

- dwa błędy w dowolnych 
elementach – dst. 

- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

- większa liczba błędów lub brak 
umiejętności wykonania 
ćwiczenia – ndst. 

 

Uczeń wykonuje  na przemian z lewej i 
prawej strony trzy rzuty piłki do kosza 
w biegu po kozłowaniu i dwutakcie – 
za błąd uznajemy: wykonanie dwutaktu 
nieprawidłową ręką i nogą, brak 
skuteczności,  zaburzenie rytmu 
ćwiczenia. 
- wykonanie ćw. z trzema błędami- db 

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – bdb 

Uczeń wykonuje  na przemian z lewej i 
prawej strony trzy rzuty piłki do kosza 
w biegu po kozłowaniu i dwutakcie – 
za błąd uznajemy: wykonanie dwutaktu 
nieprawidłową ręką i nogą, brak 
skuteczności,  zaburzenie rytmu 
ćwiczenia. 

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu w 
każdym powtórzeniu 
ćwiczenia – cel 

 

W-II PIŁKA SIATKOWA 
dla grupy realizującej blok PS+PN lub PK+PS 

Uczeń wykonuje dziesięć odbić piłki 
siatkowej od ściany naprzemian 
sposobem górnym i dolnym 
rozpoczynając własnym podrzutem piłki 
do góry w odległości 3 m od ściany - za 
błąd uważamy: przerwanie i wznowienie 
ćwiczenia, zmiana kolejności odbić, 
ugięcie ramion w trakcie odbicia 
dolnego, ,,rzucanie” piłki oraz brak 
pozycji siatkarskiej w trakcie 
wykonywania ćwiczenia. 

- dwa błędy w dowolnych 
elementach – dst. 

- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

Uczeń wykonuje dziesięć odbić piłki 
siatkowej od ściany naprzemian 
sposobem górnym i dolnym 
rozpoczynając własnym podrzutem 
piłki do góry w odległości 3 m od 
ściany - za błąd uważamy: przerwanie i 
wznowienie ćwiczenia, zmiana 
kolejności odbić, ugięcie ramion w 
trakcie odbicia dolnego, ,,rzucanie” 
piłki oraz brak pozycji siatkarskiej w 
trakcie wykonywania ćwiczenia. 

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – bdb 

- jeden błąd w dowolnym 
elemencie – db. 

Uczeń wykonuje dziesięć odbić piłki 
siatkowej od ściany naprzemian 
sposobem górnym i dolnym 
rozpoczynając własnym podrzutem 
piłki do góry w odległości 3 m od 
ściany - za błąd uważamy: przerwanie i 
wznowienie ćwiczenia, zmiana 
kolejności odbić, ugięcie ramion w 
trakcie odbicia dolnego, ,,rzucanie” 
piłki oraz brak pozycji siatkarskiej w 
trakcie wykonywania ćwiczenia. 

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu w 
dwóch powtórzeniach – cel 

 



41 

PROGRAM NAUCZANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
PUBLICZNE GIMNAZJUM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH   

Opracowanie: mgr Piotr Długosz, mgr Małgorzata Potocka Jagodzińska, mgr Dariusz Smaga 

- większa liczba błędów lub brak 
umiejętności wykonania 
ćwiczenia – ndst. 

 

 

W-III PIŁKA NOŻNA  
dla grupy realizującej blok PK+PN lub PN+PS 

Sprawnościowy tor  przeszkód- ocena 
prowadzenia piłki i strzałów na bramkę.  
Uczeń wykonuje prowadzenie piłki 
nożnej slalomem w biegu kolejno nogą 
lewą oraz prawą (2x8 m.) kończąc 
strzałem na bramkę i przyjęciem piłki. 
odległość między pachołkami lub 
chorągiewkami 3 m, Powtórz zadanie.  – 
za błąd uznajemy: prowadzenie piłki w 
obie strony tylko jedną nogą, używanie 
tylko jednej części stopy, pominięcie 
przeszkody, zgubienie piłki, nie trafienie 
w światło bramki, złe przyjęcie piłki.  

- dwa błędy w dowolnych 
elementach – dst. 

- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

większa liczba błędów lub brak 
umiejętności wykonania ćwiczenia – 
ndst. 
 
 
 

Sprawnościowy tor  przeszkód- ocena 
prowadzenia piłki i strzałów na 
bramkę.  
Uczeń wykonuje j prowadzenie piłki 
nożnej slalomem w biegu kolejno nogą 
lewą oraz prawą (2x8 m.) kończąc 
strzałem na bramkę i przyjęciem piłki. 
odległość między pachołkami lub 
chorągiewkami 3 m, Powtórz zadanie.  
– za błąd uznajemy: prowadzenie piłki 
w obie strony tylko jedną nogą, 
używanie tylko jednej części stopy, 
pominięcie przeszkody, zgubienie piłki, 
nie trafienie w światło bramki, złe 
przyjęcie piłki.  

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – bdb  

-  jeden błąd w dowolnym 
elemencie – db. 

 

Sprawnościowy tor  przeszkód- ocena 
prowadzenia piłki i strzałów na 
bramkę.  
Uczeń wykonuje prowadzenie piłki 
nożnej slalomem w biegu kolejno nogą 
lewą oraz prawą (2x8 m.) kończąc 
strzałem na bramkę i przyjęciem piłki. 
odległość między pachołkami lub 
chorągiewkami 3 m, a na ocenę 
celującą dodatkowo prowadzenie piłki 
slalomem tyłem. Powtórz zadanie.  – 
za błąd uznajemy: prowadzenie piłki w 
obie strony tylko jedną nogą, używanie 
tylko jednej części stopy, pominięcie 
przeszkody, zgubienie piłki, nie 
trafienie w światło bramki, złe 
przyjęcie piłki.  

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – cel 

 

 
II OKRES 

I 
DIAGNOZA SPRAWNOŚCI  
I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ 
ROZWOJU FIZYCZNEGO  

1. Międzynarodowy Test Sprawności - 
Bieg na 50 m.- wynik na ocenę 
dostateczną. 
 

2. Międzynarodowy Test Sprawności - 
Skłon tułowia. wynik na ocenę 
dostateczną, 

 
3. Międzynarodowy Test Sprawności - 

Bieg 4 x 10 m. wynik na ocenę 
dostateczną, 

 

1.Międzynarodowy Test Sprawności - 
Bieg na 50 m.- wynik na ocenę bardzo 
dobrą 

 
2.Międzynarodowy Test Sprawności - 
Skłon tułowia. wynik na ocenę bardzo 
dobrą 
 
3. Międzynarodowy Test Sprawności - 

Bieg 4 x 10 m. wynik na ocenę 
bardzo dobrą. 

 

1.Międzynarodowy Test Sprawności - 
Bieg na 50 m.- wynik na ocenę 
celującą. 

 
2.Międzynarodowy Test Sprawności - 
Skłon tułowia. wynik na ocenę 
celującą. 
 
3.Międzynarodowy Test Sprawności - 
Bieg 4 x 10 m. wynik na ocenę 
celującą. 
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4.PK.  Sprawdzian umiejętności. 
Uczeń wykonuje po kozłowaniu 
slalomem zatrzymanie na jedno lub dwa 
tempa, następnie obrót  i podanie o 
ścianę  po koźle. Chwytając piłkę 
wykonaj przejście do linii rzutów 
wolnych i wykonaj 4 rzuty osobiste 
zbierając piłkę z tablicy. Kozłując piłkę 
do drugiego kosza wykonaj rzut po 
dwutakcie. Powtórz zadanie. Za błąd 
uznajemy: brak rytmu ćwiczenia, 
kozłowanie nieprawidłową ręką, błędna 
technika kozłowania, błąd kroków, brak 
zatrzymania, obrotu, chwytu piłki, 
zbiórki piłki z tablicy , nieprawidłowe 
wykonie dwutaktu.  

- dwa błędy w dowolnych 
elementach – dst. 

- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

- większa liczba błędów lub brak 
umiejętności wykonania ćwiczenia – 
ndst. 
 
5.PS. Sprawdzian z zagrywki tenisowej 
kierowanej.  
Uczeń wykonuje 8 razy zagrywkę z 
odległości nie mniejszej niż 7m od 
siatki, Na polu boiska po przeciwnej 
stronie siatki ułożone są 4 materace 
przylegające do siebie i tworzące 
kwadrat. Zaliczamy trafienie jeśli piłka 
przeleci nad siatką i spadnie w 
wyznaczonym polu. Zawodnik ma dwa 
podejścia. 
4 trafienia             – dst 
3 trafienia                   – dop 
2 i mniej trafień         – ndst 
 

 
 
 

4.PK.  Sprawdzian umiejętności. 
Uczeń wykonuje po kozłowaniu 
slalomem zatrzymanie na jedno lub 
dwa tempa, następnie obrót  i podanie 
o ścianę  po koźle. Chwytając piłkę 
wykonaj przejście do linii rzutów 
wolnych i wykonaj 4 rzuty osobiste 
zbierając piłkę z tablicy. Kozłując piłkę 
do drugiego kosza wykonaj rzut po 
dwutakcie. Powtórz zadanie. Za błąd 
uznajemy: brak rytmu ćwiczenia, 
kozłowanie nieprawidłową ręką, 
błędna technika kozłowania, błąd 
kroków, brak zatrzymania, obrotu, 
chwytu piłki, zbiórki piłki z tablicy , 
nieprawidłowe wykonie dwutaktu.  

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – bdb 

- jeden błąd w dowolnym 
elemencie – db. 

 
 
 
 
5.PS. Sprawdzian z zagrywki tenisowej 
kierowanej.  
Uczeń wykonuje 8 razy zagrywkę z 
odległości nie mniejszej niż 7m od 
siatki, Na polu boiska po przeciwnej 
stronie siatki ułożone są 4 materace 
przylegające do siebie i tworzące 
kwadrat. Zaliczamy trafienie jeśli piłka 
przeleci nad siatką i spadnie w 
wyznaczonym polu. Zawodnik ma dwa 
podejścia. 
8-6 trafień             – bdb 

5 trafień             – db 
 
 
 
 
 

4.PK.  Sprawdzian umiejętności. 
Uczeń wykonuje po kozłowaniu 
slalomem zatrzymanie na jedno lub 
dwa tempa, następnie obrót  i podanie 
o ścianę  po koźle. Chwytając piłkę 
wykonaj przejście do linii rzutów 
wolnych i wykonaj 4 rzuty osobiste 
zbierając piłkę z tablicy. Kozłując piłkę 
do drugiego kosza wykonaj rzut po 
dwutakcie. Powtórz zadanie. Za błąd 
uznajemy: brak rytmu ćwiczenia, 
kozłowanie nieprawidłową ręką, 
błędna technika kozłowania, błąd 
kroków, brak zatrzymania, obrotu, 
chwytu piłki, zbiórki piłki z tablicy , 
nieprawidłowe wykonie dwutaktu.  

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu w 
każdym powtórzeniu zadania 
–cel 

 
 

 
5.PS. Sprawdzian z zagrywki tenisowej 
kierowanej.  
Uczeń wykonuje 8 razy zagrywkę z 
odległości nie mniejszej niż 7m od 
siatki, a na ocenę celującą zza linii 
końcowej boiska. Na polu boiska po 
przeciwnej stronie siatki ułożone są 4 
materace przylegające do siebie i 
tworzące kwadrat. Zaliczamy trafienie 
jeśli piłka przeleci nad siatką i spadnie 
w wyznaczonym polu. Zawodnik ma 
dwa podejścia i sam określa skalę 
trudności. 

skala do bdb 
8-6 trafień             – bdb 

skala do cel 
8-6 trafień     – cel 

5 trafień     – bdb 
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6.Zwinność. Bieg z przewrotami. wynik 
na ocenę dostateczną, 
 

7.PN Żonglerka piłką- chłopcy 

Ćwiczenie uczeń  rozpoczyna od 
podrzutu piłki ręką. Wykonuje 
żonglerkę wyłącznie stopami. Ćwiczenie 
zostanie  przerywane w momencie gdy 
piłka dotknie podłoża. Liczone są  tylko 
odbicia stopami. 
15  odbić     – dst 
10 odbić              – dop 
7 i mniej odbić  – ndst 
 
8.PR. Ocena umiejętności wykonania 
rzutu z biegu z wyskoku i po przeskoku.  
 Wykonie rzutu na bramkę z wyskoku 
rozpoczynając ćwiczenie kozłowaniem. 
Po chwycie piłki uczeń powtarza 
zadanie kończąc ćwiczenie rzutem na 
bramkę po przeskoku. Za błąd 
uznajemy: brak trafienia w światło 
bramki, zaburzenie rytmu ćwiczenia, 
błąd kroków, brak przeskoku i wyskoku 
przy rzutach, odbicie z nieprawidłowej 
nogi.  

- dwa błędy w dowolnych 
elementach – dst. 

- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

- większa liczba błędów lub brak 
umiejętności wykonania 
ćwiczenia – ndst. 

 
9. Rzut piłką lekarską 3 kg- wynik na 
ocenę dostateczną. 

6.Zwinność. Bieg z przewrotami. 
wynik na ocenę bdb. 
 

7.PN Żonglerka piłką- chłopcy 

Ćwiczenie uczeń  rozpoczyna od 
podrzutu piłki ręką. Wykonuje 
żonglerkę wyłącznie stopami. 
Ćwiczenie zostanie  przerywane w 
momencie gdy piłka dotknie podłoża. 
Liczone są  tylko odbicia stopami. 
30 odbić     – bdb 
24 odbić     – db 
 
 
8.PR. Ocena umiejętności wykonania 
rzutu z biegu z wyskoku i po 
przeskoku.  
 Wykonie rzutu na bramkę z wyskoku 
rozpoczynając ćwiczenie 
kozłowaniem. Po chwycie piłki uczeń 
powtarza zadanie kończąc ćwiczenie 
rzutem na bramkę po przeskoku. Za 
błąd uznajemy: brak trafienia w 
światło bramki, zaburzenie rytmu 
ćwiczenia, błąd kroków, brak 
przeskoku i wyskoku przy rzutach, 
odbicie z nieprawidłowej nogi.  

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – bdb 

- jeden błąd w dowolnym 
elemencie – db. 

 
 
 
9. Rzut piłką lekarską 3 kg- wynik na 
ocenę dobrą i bardzo dobrą. 

6.Zwinność. Bieg z przewrotami. 
wynik na ocenę cel. 
 

7.PN Żonglerka piłką- chłopcy 

Ćwiczenie uczeń  rozpoczyna od 
podrzutu piłki ręką. Wykonuje 
żonglerkę wyłącznie stopami. 
Ćwiczenie zostanie  przerywane w 
momencie gdy piłka dotknie podłoża. 
Liczone są  tylko odbicia stopami. 
40 odbić             – cel 
 
 
8.PR. Ocena umiejętności wykonania 
rzutu z biegu z wyskoku i po 
przeskoku.  
 Wykonie rzutu na bramkę z wyskoku 
rozpoczynając ćwiczenie 
kozłowaniem. Po chwycie piłki uczeń 
powtarza zadanie kończąc ćwiczenie 
rzutem na bramkę po przeskoku. Za 
błąd uznajemy: brak trafienia w 
światło bramki, zaburzenie rytmu 
ćwiczenia, błąd kroków, brak 
przeskoku i wyskoku przy rzutach, 
odbicie z nieprawidłowej nogi.  

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu w 
każdym powtórzeniu zadania- 
cel 

 
 
 
 
9. Rzut piłką lekarską 3 kg- wynik na 
ocenę celującą. 

II TRENING ZDROWOTNY 

1.Uczeń wybiera i pokonuje trasę 
crossu. 
2. Uczeń demonstruje układ 
podstawowy aerobiku – trzydzieści dwa 
takty. W układzie należy wykorzystać 

1.Uczeń wybiera i bezbłędnie pokonuje 
trasę crossu. 
2. Uczeń demonstruje układ 
podstawowy aerobiku – trzydzieści 
dwa takty. W układzie należy 

1.Uczeń wybiera celowo i bezbłędnie 
pokonuje trasę crossu. 
2. Uczeń demonstruje układ 
podstawowy aerobiku – trzydzieści 
dwa takty. W układzie należy 
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minimum cztery kroki podstawowe. 
- dwa błędy w dowolnych 

elementach – dst. 
- trzy błędy w dowolnych 

elementach – dop. 
większa liczba błędów lub brak 
umiejętności wykonania ćwiczenia – 
ndst. 

wykorzystać minimum cztery kroki 
podstawowe. 

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – bdb 

- jeden błąd w dowolnym 
elemencie – db. 

 

wykorzystać minimum 6 kroków 
podstawowe. 

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu –cel 

 

III 
SPORTY CAŁEGO ŻYCIA  
I WYPOCZYNEK 

Uczeń stosuje w grze: odbicie piłki 
oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, 
forhend. 

Uczeń stosuje w grze: odbicie piłki 
oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, 
forhend i bekhend, zwody. 

Uczeń stosuje w grze: odbicie piłki 
oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, 
forhend i bekhend, zwody. 
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IV 
BEZPIECZNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 
I HIGIENA OSOBISTA 

1.Bieg na 300 m.- wynik na ocenę 
dostateczną.  
 
2.Uczeń wskazuje zagrożenia związane  
z uprawianiem, co najmniej trzech 
dyscyplin sportu. 
 
 

1. Bieg na 300 m.- wynik na ocenę 
bardzo dobrą 
 
2.Uczeń wskazuje zagrożenia związane  
z uprawianiem więcej niż trzech 
dyscyplin sportu. 

1. Bieg na 300 m.- wynik na ocenę 
celującą. 
 
2.Uczeń wskazuje zagrożenia związane  
z uprawianiem więcej niż trzech 
dyscyplin sportu i potrafi przekazać tą 
wiedzę innym. 

V SPORT 

1.Uczeń wyjaśnia, co symbolizuje flaga 
olimpijska. 

1.Uczeń wyjaśnia, co symbolizują 
flaga i znicz olimpijski. 

1. Uczeń wyjaśnia, co symbolizują 
flaga i znicz olimpijski. 

2. Uczeń pełni rolę zawodnika  
w ramach szkolnych zawodów 
sportowych oraz rolę zawodnika  
w ramach pozaszkolnych zawodów 
sportowych. 

VI TANIEC 

Uczeń opracowuje i wykonuje 
indywidualnie, w parze lub zespole 
dowolny układ tańca na ocenę 
dostateczną. 

Uczeń opracowuje i wykonuje 
indywidualnie, w parze lub zespole 
dowolny układ tańca na ocenę bardzo 
dobrą. 

Uczeń opracowuje i wykonuje 
indywidualnie, w parze lub zespole 
dowolny układ tańca na ocenę celującą. 

VII EDUKACJA ZDROWOTNA 

1.Uczeń identyfikuje swoje mocne 
strony, oraz ma świadomość słabych 
stron, nad którymi należy pracować. 
 
2. Skok kuczny przez skrzynię- 
Uczeń wykonuje  skok kuczny przez 
skrzynię w poprzek z odskoczni 
oddalonej o min. 1 m. od przyrządu. – 
za błąd uznajemy: brak rytmu rozbiegu, 
nieprawidłowe odbicie, , nieprawidłowe 
lądowanie. 

- dwa błędy w dowolnych 
elementach – dst. 

- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

większa liczba błędów lub brak 
umiejętności wykonania ćwiczenia – 
ndst. 
 

Uczeń identyfikuje swoje mocne 
strony, planuje sposoby ich rozwoju 
oraz ma świadomość słabych stron, nad 
którymi należy pracować. 
 
2. Skok kuczny przez skrzynię- 
Uczeń wykonuje  skok kuczny przez 
skrzynię z odskoczni oddalonej o min. 
1 m. od przyrządu. – za błąd uznajemy: 
brak rytmu rozbiegu, nieprawidłowe 
odbicie, , nieprawidłowe lądowanie. 

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – bdb 

- jeden błąd w dowolnym 
elemencie – db. 

większa liczba błędów lub brak 
umiejętności wykonania ćwiczenia – 
ndst. 

 

Uczeń identyfikuje swoje mocne 
strony, planuje sposoby ich rozwoju 
oraz ma świadomość słabych stron, nad 
którymi należy pracować. 

 
2. Skok kuczny przez skrzynię- 
Uczeń wykonuje  skok kuczny przez 
skrzynię w poprzek a na ocenę celującą 
skok kuczny przez skrzynię wzdłuż z 
odskoczni oddalonej o min. 1 m. od 
przyrządu. – za błąd uznajemy: brak 
rytmu rozbiegu, nieprawidłowe 
odbicie, , nieprawidłowe lądowanie. 

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – cel 

 

W-I PIŁKA KOSZYKOWA 
dla grupy realizującej blok PK+PN lub PK+PS 

Uczeń wykonuje po kozłowaniu 
slalomem zatrzymanie na jedno lub dwa 
tempa, następnie obrót  i podanie o 

Uczeń wykonuje po kozłowaniu 
slalomem zatrzymanie na jedno lub 
dwa tempa, następnie obrót  i podanie 

Uczeń wykonuje po kozłowaniu 
slalomem zatrzymanie na jedno lub 
dwa tempa, następnie obrót  i podanie 
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ścianę  po koźle. Chwytając piłkę 
wykonaj przejście do linii rzutów 
wolnych i wykonaj 4 rzuty osobiste 
zbierając piłkę z tablicy. Kozłując piłkę 
do drugiego kosza wykonaj rzut po 
dwutakcie. Powtórz zadanie. Za błąd 
uznajemy: brak rytmu ćwiczenia, 
kozłowanie nieprawidłową ręką, błędna 
technika kozłowania, błąd kroków, brak 
zatrzymania, obrotu, chwytu piłki, 
zbiórki piłki z tablicy , nieprawidłowe 
wykonie dwutaktu.  

- dwa błędy w dowolnych 
elementach – dst. 

- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

- większa liczba błędów lub brak 
umiejętności wykonania ćwiczenia – 
ndst. 

 

o ścianę  po koźle. Chwytając piłkę 
wykonaj przejście do linii rzutów 
wolnych i wykonaj 4 rzuty osobiste 
zbierając piłkę z tablicy. Kozłując piłkę 
do drugiego kosza wykonaj rzut po 
dwutakcie. Powtórz zadanie. Za błąd 
uznajemy: brak rytmu ćwiczenia, 
kozłowanie nieprawidłową ręką, 
błędna technika kozłowania, błąd 
kroków, brak zatrzymania, obrotu, 
chwytu piłki, zbiórki piłki z tablicy , 
nieprawidłowe wykonie dwutaktu.  

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – bdb 

- jeden błąd w dowolnym 
elemencie – db. 

 

o ścianę  po koźle. Chwytając piłkę 
wykonaj przejście do linii rzutów 
wolnych i wykonaj 4 rzuty osobiste 
zbierając piłkę z tablicy. Kozłując piłkę 
do drugiego kosza wykonaj rzut po 
dwutakcie. Powtórz zadanie. Za błąd 
uznajemy: brak rytmu ćwiczenia, 
kozłowanie nieprawidłową ręką, 
błędna technika kozłowania, błąd 
kroków, brak zatrzymania, obrotu, 
chwytu piłki, zbiórki piłki z tablicy , 
nieprawidłowe wykonie dwutaktu.  

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu w 
każdym powtórzeniu zadania 
–cel 
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W-II PIŁKA SIATKOWA 
dla grupy realizującej blok PS+PN lub PK+PS 

Uczeń wykonuje  8 razy zagrywkę z 
linii końcowej boiska. Na polu boiska 
po przeciwnej stronie siatki ułożone są 4 
materace przylegające do siebie i 
tworzące kwadrat. Zaliczamy trafienie 
jeśli piłka przeleci nad siatką i spadnie 
w wyznaczonym polu. Zawodnik ma 
dwa podejścia. 
3 trafienia     – dst 
2 trafienia             – dop 
1 i 0 trafień         – ndst 

Uczeń wykonuje  8 razy zagrywkę z 
linii końcowej boiska. Na polu boiska 
po przeciwnej stronie siatki ułożone są 
4 materace przylegające do siebie i 
tworzące kwadrat. Zaliczamy trafienie 
jeśli piłka przeleci nad siatką i spadnie 
w wyznaczonym polu. Zawodnik ma 
dwa podejścia. 
5 trafień     – bdb 
4 trafienia     – db 

 

Uczeń wykonuje  8 razy zagrywkę z 
linii końcowej boiska. Na polu boiska 
po przeciwnej stronie siatki ułożone są 
4 materace przylegające do siebie i 
tworzące kwadrat. Zaliczamy trafienie 
jeśli piłka przeleci nad siatką i spadnie 
w wyznaczonym polu. Zawodnik ma 
dwa podejścia. 
8-6 trafień     – cel 
 

 

W-III PIŁKA NOŻNA  
dla grupy realizującej blok PK+PN lub PS+PN 

Żonglerka piłką. Ćwiczenie uczeń 
rozpoczyna od podrzutu piłki ręką. 
Wykonuj żonglerkę wyłącznie stopami. 
Ćwiczenie zostanie  przerywane w 
momencie gdy piłka dotknie podłoża. 
Liczone są  tylko odbicia stopami. 
Chłopcy: 
15  odbić     – dst 
10 odbić              – dop 
7 i mniej odbić  – nast. 
Dziewczęta: 
7  odbić     – dst 
5  odbić              – dop 
3 i mniej odbić  – ndst 
 

Żonglerka piłką. Ćwiczenie uczeń 
rozpoczyna od podrzutu piłki ręką. 
Wykonuj żonglerkę wyłącznie stopami. 
Ćwiczenie zostanie  przerywane w 
momencie gdy piłka dotknie podłoża. 
Liczone są  tylko odbicia stopami. 

chłopcy 
30 odbić     – bdb 
24 odbić     – db 

dziewczęta 
14 odbić     – bdb 
11 odbić     – db 
 

 

Żonglerka piłką. Ćwiczenie uczeń 
rozpoczyna od podrzutu piłki ręką. 
Wykonuj żonglerkę wyłącznie stopami. 
Ćwiczenie zostanie  przerywane w 
momencie gdy piłka dotknie podłoża. 
Liczone są  tylko odbicia stopami. 

chłopcy 
40 odbić             – cel 

dziewczęta 
16 odbić             – cel 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA III Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 DZIAŁU 
DZIAŁ PROGRAMU 

TREŚCI NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 

podstawowe ponadpodstawowe 
propozycje/ przykłady  

na ocenę celującą 

I OKRES 

I 
DIAGNOZA SPRAWNOŚCI  
I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ 
ROZWOJU FIZYCZNEGO  

1.Bieg na 600m- dziewczęta i 1000m 
chłopcy; wynik na ocenę dostateczną. 
 
2.Bieg na 60 m-. wynik na ocenę 
dostateczną. 
 
3.Pchnięcie kulą dziewczęta 3kg, 
chłopcy 5kg- wynik na ocenę 
dostateczną. 
 
4.PK Uczeń wykonuje rzut na kosz z 
prawej strony po kozłowaniu i 
dwutakcie; następnie powtórz zadanie 
z lewej strony. Wykonuje zadanie 
trzykrotnie. Za błąd uznajemy: 
kozłowanie niewłaściwą ręką, 
rozpoczęcie dwutaktu niewłaściwą 
nogą, rzut na kosz oburącz lub 
niewłaściwą ręką, błąd kroków, 
niecelny rzut.  

- dwa błędy w dowolnych 
elementach – dst. 

- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

- większa liczba błędów lub 
brak umiejętności wykonania 
ćwiczenia – ndst. 

 
5.PS Uczeń wykonuje trzykrotnie z 
własnego poprzez zbicie piłki kolejno         
o podłogę i ścianę zakończone 
chwytem piłki nad głową w wyskoku. 
Ćwiczenie wykonuje z odległości nie 
mniejszej niż 5 m. od ściany - za błąd 

1.Bieg na 600m- dziewczęta i 1000m 
chłopcy; wynik na ocenę bardzo dobrą. 

 
2.Bieg na 60 m.- wynik na ocenę 
bardzo dobra. 
 
3.Pchnięcie kulą dziewczęta 3kg, 
chłopcy 5kg- wynik na ocenę bardzo 
dobrą. 

 
4.PK Uczeń wykonuje rzut na kosz z 
prawej strony po kozłowaniu i 
dwutakcie; następnie powtórz zadanie 
z lewej strony. Wykonuje zadanie 
trzykrotnie. Za błąd uznajemy: 
kozłowanie niewłaściwą ręką, 
rozpoczęcie dwutaktu niewłaściwą 
nogą, rzut na kosz oburącz lub 
niewłaściwą ręką, błąd kroków, 
niecelny rzut.  

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – bdb 

- jeden błąd w dowolnym 
elemencie – db. 

 
 
 
 
5.PS Uczeń wykonuje trzykrotnie z 
własnego wystawienia piłki siatkowej 
do góry atak w wyskoku obunóż (po 
naskoku) poprzez zbicie piłki kolejno         
o podłogę i ścianę zakończone 
chwytem piłki nad głową w wyskoku. 

1.Bieg na 600m- dziewczęta i 1000m 
chłopcy; wynik na ocenę celującą. 
 
2.Bieg na 60 m. wynik na ocenę 
celującą. 
 
3. Pchnięcie kulą dziewczęta 3kg, 
chłopcy 5kg- wynik na ocenę celującą. 

 
 
4.PK Uczeń wykonuje rzut na kosz z 
prawej strony po kozłowaniu i 
dwutakcie; następnie powtórz zadanie 
z lewej strony. Wykonuje zadanie 
trzykrotnie. Za błąd uznajemy: 
kozłowanie niewłaściwą ręką, 
rozpoczęcie dwutaktu niewłaściwą 
nogą, rzut na kosz oburącz lub 
niewłaściwą ręką, błąd kroków, 
niecelny rzut.  

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu w 
każdym powtórzeniu zadania 
cel 

 
 
 
 
5.PS Uczeń wykonuje trzykrotnie z 
własnego wystawienia piłki siatkowej 
do góry atak w wyskoku obunóż (po 
naskoku) poprzez zbicie piłki kolejno         
o podłogę i ścianę zakończone 
chwytem piłki nad głową w wyskoku. 
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uznajemy pominięcie elementu 
technicznego skrócenie dystansu. 

- dwa błędy w dowolnych 
elementach – dst. 

- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

- większa liczba błędów lub 
brak umiejętności wykonania 
ćwiczenia – ndst. 

 
6.PN Uczeń wykonuje po 6 przyjęć 
piłki głową i udem (3 prawym i 3 
lewym) po podrzucie piłki przez 
partnera. Za błąd uważamy: przyjęcie  
piłki na więcej niż jeden kontakt,  brak 
kontroli nad piłką. 

- trzy błędy– dost 
- cztery błędy- dop.. 
- większa liczba błędów lub 

brak umiejętności wykonania 
ćwiczenia – ndst. 

 
7.PR Uczeń wykonuje  trzy rzuty w 
wyskoku piłki ręcznej bezpośrednio na 
bramkę z odległości około 9m. 
rozpoczynając od własnego podrzutu 
piłki do góry, chwytu i zwodu 
pojedynczego, - za błąd uznajemy 
pominięcie zwodu, wykonanie 
ćwiczenia z krokami, brak trafienia 
bezpośredniego w bramkę. 

- dwa błędy w dowolnych 
elementach – dst. 

- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

większa liczba błędów lub brak 
umiejętności wykonania ćwiczenia – 
ndst. 
 
8.Międzynarodowy Test Sprawności 
Fizycznej- skok w dal z miejsca- wynik 
na ocenę dostateczną. 

Ćwiczenie wykonuje z odległości nie 
mniejszej niż 5 m. od ściany - za błąd 
uznajemy pominięcie elementu 
technicznego (naskoku, wyskoku, 
chwytu), skrócenie dystansu. 

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – bdb 

- jeden błąd w dowolnym 
elemencie – db. 

-  
6.PN Uczeń wykonuje po 6 przyjęć 
piłki głową i udem (3 prawym i 3 
lewym) po podrzucie piłki przez 
partnera. Za błąd uważamy: przyjęcie  
piłki na więcej niż jeden kontakt,  brak 
kontroli nad piłką. 

- jeden błąd– bdb. 
- dwa błędy– db. 
 

 
 
 
7.PR Uczeń wykonuje  trzy rzuty w 
wyskoku piłki ręcznej bezpośrednio na 
bramkę z odległości około 9m. 
rozpoczynając od własnego podrzutu 
piłki do góry, chwytu i zwodu 
pojedynczego, - za błąd uznajemy 
pominięcie zwodu, wykonanie 
ćwiczenia z krokami, brak trafienia 
bezpośredniego w bramkę. 

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – bdb 

- jeden błąd w dowolnym 
elemencie – db. 

 
 
 
 
8.Międzynarodowy Test Sprawności 
Fizycznej- skok w dal z miejsca- wynik 
na ocenę bardzo dobrą.  

Ćwiczenie wykonuje z odległości nie 
mniejszej niż 5 m. od ściany - za błąd 
uznajemy pominięcie elementu 
technicznego (naskoku, wyskoku, 
chwytu), skrócenie dystansu. 

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu w 
każdym powtórzeniu zadania 
–cel 
 

6.PN Uczeń wykonuje po 6 przyjęć 
piłki głową i udem (3 prawym i 3 
lewym) po podrzucie piłki przez 
partnera. Za błąd uważamy: przyjęcie  
piłki na więcej niż jeden kontakt,  brak 
kontroli nad piłką. 

- wykonanie wszystkich 
powtórzeń bez błędu –cel 
 

 
 
 
7.PR Uczeń wykonuje  trzy rzuty w 
wyskoku piłki ręcznej bezpośrednio na 
bramkę z odległości około 9m. 
rozpoczynając od własnego podrzutu 
piłki do góry, chwytu, zwodu 
pojedynczego, i po obrocie. Za błąd 
uznajemy pominięcie zwodu, 
wykonanie ćwiczenia z krokami, brak 
trafienia bezpośredniego w bramkę. 

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu –cel 

 
 
 
 
 
 
8.Międzynarodowy Test Sprawności 
Fizycznej- skok w dal z miejsca- wynik 
na ocenę celującą. 
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9. Międzynarodowy Test Sprawności 
Fizycznej-siady z leżenia, wynik na 
ocenę dostateczną. 
 
10. Rzuty piłką lekarską 3kg (próba wg 
testu Chromińskiego). , wynik na ocenę 
dostateczną. 
 
 
 
 
1) Uczeń wymienia przyczyny  

i skutki otyłości oraz 
nieuzasadnionego odchudzania się 
i używania sterydów w celu 
zwiększenia masy mięśni. 

9. Międzynarodowy Test Sprawności 
Fizycznej-siady z leżenia, wynik na 
ocenę bardzo dobrą. 
 
10. Rzuty piłką lekarską 3kg (próba wg 
testu Chromińskiego). , wynik na ocenę 
bardzo dobrą. 
 

9. Międzynarodowy Test Sprawności 
Fizycznej-siady z leżenia, wynik na 
ocenę celującą. 
 
10. Rzuty piłką lekarską 3kg (próba wg 
testu Chromińskiego). , wynik na ocenę 
celującą. 
 

II TRENING ZDROWOTNY 

Uczeń wykonuje układ gimnastyczny: 
z uniku podpartego stanie na rękach 
(akcent 1 s.), przez przewrót w przód 
przejdź do przysiadu podpartego, przez 
przewrót w tył do rozkroku przejdź do 
stania w rozkroku ramiona  
w bok, 
- dwa błędy w dowolnych elementach 
– dst. 

- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

- większa liczba błędów lub 
brak umiejętności wykonania 
ćwiczenia – ndst. 

Uczeń wykonuje układ gimnastyczny: 
z uniku podpartego stanie na rękach 
(akcent 1 s.), przez przewrót w przód 
przejdź do przysiadu podpartego, przez 
przewrót w tył do rozkroku przejdź do 
stania w rozkroku ramiona  
w bok,  
- wykonanie wszystkich elementów 
bez błędu – bdb 

- jeden błąd w dowolnym 
elemencie – db. 

 

Uczeń wykonuje: opracowany 
samodzielnie układ gimnastyczny 
zawierający siedem elementów 
gimnastycznych, wśród których musza 
znaleźć się: stanie na rękach z uniku 
podpartego (akcent 1 s.), przewrót w 
przód  do przysiadu podpartego, 
przewrót w tył do rozkroku w rozkroku 
ramiona w bok   

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu –cel 

 

III 
SPORTY CAŁEGO ŻYCIA 
 I WYPOCZYNEK 

Uczeń wymienia miejsca, obiekty  
 w najbliższej okolicy, które można 
wykorzystać do aktywności fizycznej. 

Uczeń wymienia miejsca, obiekty  
i urządzenia w najbliższej okolicy, 
które można wykorzystać do 
aktywności fizycznej. 

Uczeń wymienia miejsca, obiekty  
i urządzenia w najbliższej okolicy  
i w kraju, które można wykorzystać  
do aktywności fizycznej. 

IV 
BEZPIECZNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 
I HIGIENA OSOBISTA 

-------------------------------------- ----------------------------------- ---------------------------------- 
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V SPORT 

Uczeń planuje z pomocą nauczyciela 
szkolne rozgrywki sportowe według 
systemu pucharowego i "każdy  
z każdym". 

Uczeń planuje samodzielnie szkolne 
rozgrywki sportowe według systemu 
pucharowego i "każdy  
z każdym". 

1. Uczeń planuje i przeprowadza 
szkolne rozgrywki sportowe 
według systemu pucharowego  
i "każdy z każdym". 

2. Uczeń pełni rolę zawodnika w 
ramach szkolnych zawodów 
sportowych oraz rolę zawodnika  
w ramach pozaszkolnych zawodów 
sportowych. 

VI TANIEC -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 

VII EDUKACJA ZDROWOTNA 

1. Uczeń omawia sposoby 
redukowania nadmiernego stresu i 
radzenia sobie z nim w sposób 
konstruktywny. 

2. Uczeń omawia znaczenie dla 
zdrowia dobrych relacji z innymi 
ludźmi, w tym z rodzicami oraz 
rówieśnikami tej samej i odmiennej 
płci. 

1. Uczeń omawia sposoby 
redukowania nadmiernego stresu i 
radzenia sobie z nim w sposób 
konstruktywny. 

2. Uczeń omawia znaczenie dla 
zdrowia dobrych relacji z innymi 
ludźmi, w tym z rodzicami oraz 
rówieśnikami tej samej i odmiennej 
płci. 

1. Uczeń omawia sposoby 
redukowania nadmiernego stresu i 
radzenia sobie z nim w sposób 
konstruktywny. 

2. Uczeń omawia znaczenie dla 
zdrowia dobrych relacji z innymi 
ludźmi, w tym z rodzicami oraz 
rówieśnikami tej samej i odmiennej 
płci. 

W-I PIŁKA KOSZYKOWA 
dla grupy realizującej blok PK+PN lub PK+PS 

Uczeń wykonuje rzut na kosz z prawej 
strony po kozłowaniu i dwutakcie; 
następnie powtórz zadanie z lewej 
strony. Wykonuje zadanie trzykrotnie. 
Za błąd uznajemy: kozłowanie 
niewłaściwą ręką, rozpoczęcie 
dwutaktu niewłaściwą nogą, rzut na 
kosz oburącz lub niewłaściwą ręką, 
błąd kroków, niecelny rzut.  

- dwa błędy w dowolnych 
elementach – dst. 

- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

- większa liczba błędów lub 
brak umiejętności wykonania 
ćwiczenia – ndst. 

 

3.PK Uczeń wykonuje rzut na kosz z 
prawej strony po kozłowaniu i 
dwutakcie; następnie powtórz zadanie 
z lewej strony. Wykonuje zadanie 
trzykrotnie. Za błąd uznajemy: 
kozłowanie niewłaściwą ręką, 
rozpoczęcie dwutaktu niewłaściwą 
nogą, rzut na kosz oburącz lub 
niewłaściwą ręką, błąd kroków, 
niecelny rzut.  

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – bdb 

- jeden błąd w dowolnym 
elemencie – db. 

 

3.PK Uczeń wykonuje rzut na kosz z 
prawej strony po kozłowaniu i 
dwutakcie; następnie powtórz zadanie 
z lewej strony. Wykonuje zadanie 
trzykrotnie. Za błąd uznajemy: 
kozłowanie niewłaściwą ręką, 
rozpoczęcie dwutaktu niewłaściwą 
nogą, rzut na kosz oburącz lub 
niewłaściwą ręką, błąd kroków, 
niecelny rzut.  

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu w 
każdym powtórzeniu zadania 
cel 

 

W-II PIŁKA SIATKOWA 
dla grupy realizującej blok PS+PN lub PK+PS 

5.Uczeń wykonuje trzykrotnie z 
własnego wystawienia piłki siatkowej 
do góry atak w wyskoku obunóż (po 
naskoku) poprzez zbicie piłki kolejno         
o podłogę i ścianę zakończone 

Uczeń wykonuje trzykrotnie z 
własnego wystawienia piłki siatkowej 
do góry atak w wyskoku obunóż (po 
naskoku) poprzez zbicie piłki kolejno         
o podłogę i ścianę zakończone 

Uczeń wykonuje trzykrotnie z 
własnego wystawienia piłki siatkowej 
do góry atak w wyskoku obunóż (po 
naskoku) poprzez zbicie piłki kolejno         
o podłogę i ścianę zakończone 
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chwytem piłki nad głową w wyskoku. 
Ćwiczenie wykonuje z odległości nie 
mniejszej niż 5 m. od ściany - za błąd 
uznajemy pominięcie elementu 
technicznego (naskoku, wyskoku, 
chwytu), skrócenie dystansu. 

- dwa błędy w dowolnych 
elementach – dst. 

- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

- większa liczba błędów lub 
brak umiejętności wykonania 
ćwiczenia – ndst. 

chwytem piłki nad głową w wyskoku. 
Ćwiczenie wykonuje z odległości nie 
mniejszej niż 5 m. od ściany - za błąd 
uznajemy pominięcie elementu 
technicznego (naskoku, wyskoku, 
chwytu), skrócenie dystansu. 

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – bdb 

- jeden błąd w dowolnym 
elemencie – db. 

 

chwytem piłki nad głową w wyskoku. 
Ćwiczenie wykonuje z odległości nie 
mniejszej niż 5 m. od ściany - za błąd 
uznajemy pominięcie elementu 
technicznego (naskoku, wyskoku, 
chwytu), skrócenie dystansu. 

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu w 
każdym powtórzeniu zadania -
cel 

 

W-III PIŁKA NOŻNA 
 dla grupy realizującej blok PS+PN lub PK+PN 

Uczeń wykonuje po 6 przyjęć piłki 
głową i udem (3 prawym i 3 lewym) po 
podrzucie piłki przez partnera. 
Dziewczęta przyjmują piłkę tylko 
udem dowolną nogą- za błąd uważamy: 
przyjęcie  piłki na więcej niż jeden 
kontakt,  brak kontroli nad piłką. 

- trzy błędy– dost 
- cztery błędy- dop.. 
- większa liczba błędów lub 

brak umiejętności wykonania 
ćwiczenia – ndst. 

Uczeń wykonuje po 6 przyjęć piłki 
głową i udem (3 prawym i 3 lewym) po 
podrzucie piłki przez partnera. 
Dziewczęta przyjmują piłkę tylko 
udem dowolną nogą- za błąd uważamy: 
przyjęcie  piłki na więcej niż jeden 
kontakt,  brak kontroli nad piłką. 
        -    jeden błąd– bdb. 

- dwa błędy– db 

 

Uczeń wykonuje po 6 przyjęć piłki 
głową i udem (3 prawym i 3 lewym) po 
podrzucie piłki przez partnera. 
Dziewczęta przyjmują piłkę tylko 
udem dowolną nogą- za błąd uważamy: 
przyjęcie  piłki na więcej niż jeden 
kontakt,  brak kontroli nad piłką. 

- wykonanie wszystkich 
powtórzeń bez błędu –cel 

 

 
II OKRES 

I 
DIAGNOZA SPRAWNOŚCI  
I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ 
ROZWOJU FIZYCZNEGO  

1.Skok technika naturalną- wynik na 
ocenę dostateczną. 
 
2. Test wytrzymałości wg Coopera- 
wynik na ocenę dostateczną. 
 
 
 
3.PK Rozpoczynając obrotem z piłką 
uczeń wykonuje kozłowanie po 
slalomie i  kończy rzutem na kosz po 
dwutakcie. Wyprowadzając piłkę na 
linie rzutów wolnych wykonuje 3 rzuty 
osobiste starając się po każdym rzucie 

1.Skok technika naturalną- wynik na 
ocenę bardzo dobrą. 
 
2. Test wytrzymałości wg Coopera- 
wynik na ocenę bardzo dobrą. 
 
 
 
3.PK Rozpoczynając obrotem z piłką 
uczeń wykonuje kozłowanie po 
slalomie i  kończy rzutem na kosz po 
dwutakcie. Wyprowadzając piłkę na 
linie rzutów wolnych wykonuje 3 rzuty 
osobiste starając się po każdym rzucie 

1.Skok technika naturalną- wynik na 
ocenę celującą.  
 
2.Test wytrzymałości wg Coopera- 
wynik na ocenę celującą oraz 
umiejętność pomiaru tętna 
spoczynkowego i powysiłkowego. 

 
3.PK Rozpoczynając obrotem z piłką 
uczeń wykonuje kozłowanie po 
slalomie i  kończy rzutem na kosz po 
dwutakcie. Wyprowadzając piłkę na 
linie rzutów wolnych wykonuje 3 rzuty 
osobiste starając się po każdym rzucie 
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zebrać piłkę bezpośrednio z tablicy. 
Powtarza  zadanie jeszcze raz. Za błąd 
uznajemy:  oderwanie nogi obrotowej 
podczas pivotu,  kozłowanie 
niewłaściwa ręką, dotknięcie lub 
pominięcie pachołka, rozpoczęcie 
dwutaktu niewłaściwą nogą, rzut na 
kosz oburącz lub niewłaściwą ręką, 
błąd kroków, niecelny rzut, brak 
zbiorki z tablicy.  

- dwa błędy w dowolnych 
elementach – dst. 

- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

większa liczba błędów lub brak 
umiejętności wykonania ćwiczenia – 
ndst. 
 
4.PN-chłopcy Uczeń wykonuje 6 
przyjęć piłki klatką piersiową z 
podrzutu partnera zakończonych 
strzałem na bramkę prostym podbiciem 
- za błąd uważamy: przyjęcie  piłki na 
więcej niż jeden kontakt,  brak kontroli 
nad piłką, strzał inna częścią stopy niż 
proste podbicie, brak trafienia piłką w 
światło bramki.  

- trzy błędy– dost 
- cztery błędy- dop.. 
- większa liczba błędów lub 

brak umiejętności wykonania 
ćwiczenia – ndst. 
 

5.Międzynarodowy Test Sprawności 
Fizycznej- skłon tułowia, wynik na 
ocenę dostateczną. 
 
6. Test Sprawności Fizycznej- bieg 
4x10m. wynik na ocenę dostateczną. 
 
 

zebrać piłkę bezpośrednio z tablicy. 
Powtarza  zadanie jeszcze raz. Za błąd 
uznajemy:  oderwanie nogi obrotowej 
podczas pivotu,  kozłowanie 
niewłaściwa ręką, dotknięcie lub 
pominięcie pachołka, rozpoczęcie 
dwutaktu niewłaściwą nogą, rzut na 
kosz oburącz lub niewłaściwą ręką, 
błąd kroków, niecelny rzut, brak 
zbiorki z tablicy.  

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – bdb 

- jeden błąd w dowolnym 
elemencie – db. 

 
 
 
 
4. PN-chłopcy Uczeń wykonuje 6 
przyjęć piłki klatką piersiową z 
podrzutu partnera zakończonych 
strzałem na bramkę prostym podbiciem 
- za błąd uważamy: przyjęcie  piłki na 
więcej niż jeden kontakt,  brak kontroli 
nad piłką, strzał inna częścią stopy niż 
proste podbicie, brak trafienia piłką w 
światło bramki.  

- jeden błąd– bdb. 
- dwa błędy– db 

 
 
 
 
5.Międzynarodowy Test Sprawności 
Fizycznej- skłon tułowia, wynik na 
ocenę bardzo dobrą. 
 
6. Test Sprawności Fizycznej- bieg 
4x10m. wynik na ocenę bardzo dobrą. 
 

zebrać piłkę bezpośrednio z tablicy. 
Powtarza  zadanie jeszcze raz. Za błąd 
uznajemy:  oderwanie nogi obrotowej 
podczas pivotu,  kozłowanie 
niewłaściwa ręką, dotknięcie lub 
pominięcie pachołka, rozpoczęcie 
dwutaktu niewłaściwą nogą, rzut na 
kosz oburącz lub niewłaściwą ręką, 
błąd kroków, niecelny rzut, brak 
zbiorki z tablicy.  

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu w 
każdym powtórzeniu  – cel 

 
 
 
 
 
4.PN-chłopcy Uczeń wykonuje 6 
przyjęć piłki klatką piersiową z 
podrzutu partnera zakończonych 
strzałem na bramkę prostym podbiciem 
- za błąd uważamy: przyjęcie  piłki na 
więcej niż jeden kontakt,  brak kontroli 
nad piłką, strzał inna częścią stopy niż 
proste podbicie, brak trafienia piłką w 
światło bramki.  

- wykonanie wszystkich 
powtórzeń bez błędu –cel 

 
 
 
 
5.Międzynarodowy Test Sprawności 
Fizycznej- skłon tułowia, wynik na 
ocenę celującą. 
 
6. Test Sprawności Fizycznej- bieg 
4x10m. wynik na ocenę celującą. 
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II TRENING ZDROWOTNY 

1. Uczeń omawia dostatecznie 
zmiany zachodzące  
w organizmie w czasie wysiłku 
fizycznego. 

2. Uczeń dostatecznie wskazuje 
korzyści z aktywności fizycznej  
w terenie. 

1. Uczeń bardzo dobrze omawia 
zmiany zachodzące w organizmie 
w czasie wysiłku fizycznego. 

2. Uczeń bardzo dobrze wskazuje 
korzyści z aktywności fizycznej w 
terenie. 

1. Uczeń wyczerpująco omawia 
zmiany zachodzące  
w organizmie w czasie wysiłku 
fizycznego. 

2. Uczeń wskazuje wyczerpująco 
korzyści z aktywności fizycznej  
w terenie. 

III 
SPORTY CAŁEGO ŻYCIA  
I WYPOCZYNEK -------------------------------------- ------------------------------------ -------------------------------- 
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IV 
BEZPIECZNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 
I HIGIENA OSOBISTA 

Uczeń wymienia wymogi higieny 
wynikające ze zmian zachodzących  
w organizmie w okresie dojrzewania. 

Uczeń wymienia i wyjaśnia wymogi 
higieny wynikające ze zmian 
zachodzących w organizmie w okresie 
dojrzewania. 

Uczeń wymienia i wyjaśnia wymogi 
higieny wynikające ze zmian 
zachodzących w organizmie w okresie 
dojrzewania oraz przekazuje tą wiedzę 
innym. 

V SPORT 

Uczeń pełni rolę kibica w ramach 
szkolnych zawodów sportowych. 

Uczeń pełni rolę organizatora, 
zawodnika, sędziego i kibica  
w ramach szkolnych zawodów 
sportowych. 

Uczeń pełni rolę organizatora, 
zawodnika, sędziego i kibica w ramach 
szkolnych zawodów sportowych oraz 
rolę zawodnika w ramach 
pozaszkolnych zawodów sportowych. 

VI TANIEC 

Uczeń opracowuje i wykonuje 
indywidualnie, w parze lub zespole 
dowolny układ tańca na ocenę 
dostateczną. 

Uczeń opracowuje i wykonuje 
indywidualnie, w parze lub zespole 
dowolny układ tańca na ocenę bardzo 
dobrą. 

Uczeń opracowuje i wykonuje 
indywidualnie, w parze lub zespole 
dowolny układ tańca na ocenę celującą. 

VII EDUKACJA ZDROWOTNA 

1. Uczeń wyjaśnia, w jaki sposób 
może dawać i otrzymywać różnego 
rodzaju wsparcie społeczne. 

2. Uczeń omawia szkody zdrowotne  
i społeczne związane z paleniem 
tytoniu, nadużywaniem alkoholu  
i używaniem innych substancji 
psychoaktywnych. 

 
 
 
 
 
3.G.Uczeń wykonuje przerzut bokiem 
na ocenę dostateczną.  
 
4. G-chłopcy Uczeń wykonuje 
przewrót w przód z zaznaczona fazą 
lotu na ocenę dostateczną. 

1. Uczeń wyjaśnia, w jaki sposób 
może dawać i otrzymywać różnego 
rodzaju wsparcie społeczne. 

2. Uczeń omawia szkody zdrowotne  
i społeczne związane z paleniem 
tytoniu, nadużywaniem alkoholu  
i używaniem innych substancji 
psychoaktywnych; wyjaśnia, 
dlaczego i w jaki sposób należy 
opierać się presji oraz namowom 
do używania substancji 
psychoaktywnych i innych 
zachowań ryzykownych. 

3.Uczeń wykonuje przerzut bokiem na 
ocenę bardzo dobrą. 
 
4. G-chłopcy Uczeń wykonuje 
przewrót w przód z zaznaczona fazą 
lotu na ocenę bardzo dobrą. 

1. Uczeń wyjaśnia, w jaki sposób 
może dawać i otrzymywać różnego 
rodzaju wsparcie społeczne. 

2. Uczeń omawia szkody zdrowotne  
i społeczne związane z paleniem 
tytoniu, nadużywaniem alkoholu  
i używaniem innych substancji 
psychoaktywnych; wyjaśnia, 
dlaczego i w jaki sposób należy 
opierać się presji oraz namowom 
do używania substancji 
psychoaktywnych i innych 
zachowań ryzykownych. 

3. Uczeń wykonuje przerzut bokiem 
na ocenę celującą. 

 
4. G-chłopcy Uczeń wykonuje 
przewrót w przód z zaznaczona fazą 
lotu na ocenę celującą. 

W-I PIŁKA KOSZYKOWA 
dla grupy realizującej blok PS+PK lub PK+PN 

Rozpoczynając obrotem z piłką uczeń 
wykonuje kozłowanie po slalomie i  
kończy rzutem na kosz po dwutakcie. 
Wyprowadzając piłkę na linie rzutów 
wolnych wykonuje 3 rzuty osobiste 
starając się po każdym rzucie zebrać 
piłkę bezpośrednio z tablicy. Powtarza  
zadanie jeszcze raz. Za błąd uznajemy:  

Rozpoczynając obrotem z piłką uczeń 
wykonuje kozłowanie po slalomie i  
kończy rzutem na kosz po dwutakcie. 
Wyprowadzając piłkę na linie rzutów 
wolnych wykonuje 3 rzuty osobiste 
starając się po każdym rzucie zebrać 
piłkę bezpośrednio z tablicy. Powtarza  
zadanie jeszcze raz. Za błąd uznajemy:  

 Rozpoczynając obrotem z piłką uczeń 
wykonuje kozłowanie po slalomie i  
kończy rzutem na kosz po dwutakcie. 
Wyprowadzając piłkę na linie rzutów 
wolnych wykonuje 3 rzuty osobiste 
starając się po każdym rzucie zebrać 
piłkę bezpośrednio z tablicy. Powtarza  
zadanie jeszcze raz. Za błąd uznajemy:  
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oderwanie nogi obrotowej podczas 
pivotu,  kozłowanie niewłaściwa ręką, 
dotknięcie lub pominięcie pachołka, 
rozpoczęcie dwutaktu niewłaściwą 
nogą, rzut na kosz oburącz lub 
niewłaściwą ręką, błąd kroków, 
niecelny rzut, brak zbiorki z tablicy.  

- dwa błędy w dowolnych 
elementach – dst. 

- trzy błędy w dowolnych 
elementach – dop. 

większa liczba błędów lub brak 
umiejętności wykonania ćwiczenia – 
ndst. 

 

oderwanie nogi obrotowej podczas 
pivotu,  kozłowanie niewłaściwa ręką, 
dotknięcie lub pominięcie pachołka, 
rozpoczęcie dwutaktu niewłaściwą 
nogą, rzut na kosz oburącz lub 
niewłaściwą ręką, błąd kroków, 
niecelny rzut, brak zbiorki z tablicy.  

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu – bdb 

jeden błąd w dowolnym elemencie – 
db 

oderwanie nogi obrotowej podczas 
pivotu,  kozłowanie niewłaściwa ręką, 
dotknięcie lub pominięcie pachołka, 
rozpoczęcie dwutaktu niewłaściwą 
nogą, rzut na kosz oburącz lub 
niewłaściwą ręką, błąd kroków, 
niecelny rzut, brak zbiorki z tablicy.  

- wykonanie wszystkich 
elementów bez błędu w 
każdym powtórzeniu  – cel 
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W-II PIŁKA SIATKOWA 
dla grupy realizującej blok PS+PN lub PK+PS 

W wyznaczony polu (kwadrat 3x3) 
uczeń wykonuje na przemian łączone 
odbicia oburącz górne i dolne 
zaczynając z podrzutu piłki. Odbija 
piłkę na wysokość co najmniej 1m. 
Ćwiczenie przerywamy w momencie 
nadepnięcia nogą na linię 
wyznaczonego pola, w momencie gdy 
piłka dotknie podłoża. Odbicia 
wykonane na wysokości poniżej 1m 
nie są liczone. 

9  odbić           – dst 
5  odbić             – dop 

                   4 i mniej odbić  – ndst 
 

W wyznaczony polu (kwadrat 3x3) 
uczeń wykonuje na przemian łączone 
odbicia oburącz górne i dolne 
zaczynając z podrzutu piłki. Odbija 
piłkę na wysokość co najmniej 1m. 
Ćwiczenie przerywamy w momencie 
nadepnięcia nogą na linię 
wyznaczonego pola, w momencie gdy 
piłka dotknie podłoża. Odbicia 
wykonane na wysokości poniżej 1m 
nie są liczone. 

16 odbić           – bdb 
13 odbić           – db 

 

W wyznaczony polu (w kole o 
promieniu 1,80m) uczeń wykonuje na 
przemian łączone odbicia oburącz 
górne i dolne zaczynając z podrzutu 
piłki. Odbija piłkę na wysokość co 
najmniej 1m. Ćwiczenie przerywamy 
w momencie nadepnięcia nogą na linię 
wyznaczonego pola, w momencie gdy 
piłka dotknie podłoża. Odbicia 
wykonane na wysokości poniżej 1m 
nie są liczone. 

20 odbić             – cel 

 

W-III PIŁKA NOŻNA  
dla grupy realizującej blok PK+PN lub PS+PN 

Uczeń wykonuje 6 przyjęć piłki klatką 
piersiową z podrzutu partnera 
zakończonych strzałem na bramkę 
prostym podbiciem - za błąd uważamy: 
przyjęcie  piłki na więcej niż jeden 
kontakt,  brak kontroli nad piłką, strzał 
inna częścią stopy niż proste podbicie, 
brak trafienia piłką w światło bramki.  

- trzy błędy– dost 
- cztery błędy- dop.. 
- większa liczba błędów lub 

brak umiejętności wykonania 
ćwiczenia – ndst. 

 

Uczeń wykonuje 6 przyjęć piłki klatką 
piersiową z podrzutu partnera 
zakończonych strzałem na bramkę 
prostym podbiciem - za błąd uważamy: 
przyjęcie  piłki na więcej niż jeden 
kontakt,  brak kontroli nad piłką, strzał 
inna częścią stopy niż proste podbicie, 
brak trafienia piłką w światło bramki.  

- jeden błąd– bdb. 
- dwa błędy– db 
 

 

Uczeń wykonuje 6 przyjęć piłki klatką 
piersiową z podrzutu partnera 
zakończonych strzałem na bramkę 
prostym podbiciem - za błąd uważamy: 
przyjęcie  piłki na więcej niż jeden 
kontakt,  brak kontroli nad piłką, strzał 
inna częścią stopy niż proste podbicie, 
brak trafienia piłką w światło bramki.  

- wykonanie wszystkich 
powtórzeń bez błędu –cel 

 

 
 




