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Ogólne założenia programowe z wychowania fizycznego 

dla szkoły ponadgimnazjalnej 

 

Ogólny zestaw zadań dydaktyczno- wychowawczych dla wszystkich uczniów: 

1. Opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających: 

a) kształtowanie i doskonalenie sprawności psychomotorycznej, 

b) aktywne uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej  

człowieka: utylitarnej, rekreacyjnej, sportowej, obronnej, zdrowotnej. 

2. Opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających: 

a) organizowanie aktywnego wypoczynku indywidualnego grupie  

rówieśniczej, w rodzinie 

b) dokonywanie samooceny i samokontroli sprawności motorycznej, 

umiejętności ruchowych i rozwoju fizycznego 

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zachowanie zdrowia i zapobieganie 



nieszczęśliwym wypadkom 

3. Przygotowanie uczniów do pełnienia ról podmiotowych przez: 

a) kształtowanie współpracy, współdziałania 

b) kształtowanie świadomej dyscypliny 

c) umiejętność podporządkowania własnych działań na rzecz zespołu 

d) poznawanie i przestrzeganie norm postępowania 

e) poznawanie i stosowanie zasad „fair play” 

f) kształtowanie postaw i umiejętności- wybieranie tych form działania które 

są wartościowe dla osiągnięcia pożądanych celów. 

4. Kształtowanie aktywności ruchowej uczniów przez: 

a) stwarzanie możliwości poznawania i stosowania ruchu w jego różnorod-

nych przejawach 

b) stwarzanie warunków do pełnienia przez uczniów ról podmiotowych ini-

cjatora i organizatora aktywności ruchowej indywidualnej i w grupie  

rówieśniczej.



Cele kształcenia i wychowania, które należy osiągnąć na poziomie klasy I

: 

 

1. Rozwój fizyczny: 

- określenie wysokości ciała, obwodów tułowia i bioder, kończyn górnych  

i dolnych, 

- określenie prawidłowej postawy najprostszymi metodami, 

- określenie najczęściej występujących wad postawy, kształtowanie 

umiejętności doboru środków do korekcji wad postawy, 

- świadome przyjmowanie poprawnej postawy ciała w różnych sytuacjach  

w życiu codziennym, 

- hartowanie organizmu, 

- opanowanie umiejętności dokonywania samokontroli i samooceny rozwoju 

fizycznego, 

- zapoznanie z zasadami działania i rozwijania poszczególnych grup 

mięśniowych, 

- kształtowanie poczucia rytmu, estetyki i elegancji. 

2. Motoryczność- sprawność fizyczna: 

- kształtowanie motoryczności, 

- określenie poziomu sprawności motorycznej poszczególnych uczniów i klasy 

(test Denisiuka i Chromińskiego), 

- kształtowanie umiejętności doboru środków dla wyrównania poziomu spraw-

ności motorycznej grupowo i indywidualnie, 

-  opanowanie umiejętności określania postępu lub regresu w sprawności 

motorycznej uczniów, 

-  wykonywanie na bieżąco prób sprawności motorycznej wg inwencji nauczy-

ciela i uczniów. Porównywanie wyników- samokontrola i samoocena, 

- rozwijanie umiejętności wykorzystania naturalnych warunków środowisko-

wych i terenowych w rozwoju sprawności fizycznej, 

- prowadzenie dokumentacji (postęp- regres) w rozwoju motoryczności, 

-  kształtowanie umiejętności doboru zadań ruchowych dla kształtowania siły 

poszczególnych części ciała. 

 
3. Umiejętności: 

- kształtowanie umiejętności indywidualnych i zespołowych z różnych  

dyscyplin według programu (dobór ilościowy i jakościowy zgodny z warunkami 

realizacji danej szkoły), 

- opanowanie umiejętności wykonywania różnych czynności ruchowych  

przydatnych w życiu codziennym,





 

- kształtowanie umiejętności dokonywania samokontroli i samooceny popraw-

ności i skuteczności wykonywania zadań ruchowych, 

- wdrażanie do permanentnego samodoskonalenia swoich umiejętności. 

4. Bezpieczeństwo i organizacja zajęć: 

- wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa zajęć kultury fizycznej, 

- przygotowanie (wyrabianie umiejętności do asekuracji i samoochrony), 

- zapoznanie się z podstawowymi zasadami organizacji i sędziowania nauczo-

nych gier sportowych i konkurencji LA, 

- samodzielne przygotowanie i wykonanie ćwiczeń na początku lekcji, 

-  opanowanie umiejętności doboru sprzętu, przyborów, przyrządów  

i miejsca w zależności od typu zajęć, warunków klimatycznych i terenowych, 

- kształtowanie umiejętności planowania i organizacji zawodów wewnątrzkla- 

sowych, 

- samodzielne prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji. 

5. Postawy: 

- obserwacja właściwości psychicznych uczniów- temperamentu, charakteru, 

dominacji i ambicji- nadawanie właściwego kierunku zachowań przez perswazję, 

zachęcenie, rozmowę, atrakcyjność, 

- przyzwyczajenie uczniów do dostosowania własnych zachowań do reguł pracy 

zespołowej, 

-  kształtowanie poczucia więzi w kolektywie - identyfikowanie się z klasą, 

szkołą 

-  kształtowanie świadomości, że zdrowie człowieka jest wartością społeczną- 

odpowiedzialność za zdrowie, 

- własne i cudze (samoochrona, wzajemna pomoc, asekuracja), włączanie 

uczniów do współpracy z nauczycielem w doborze treści zajęć.



Cele kształcenia i wychowania, które należy osiągnąć na poziomie klasy II

: 

 

1. Rozwój fizyczny: 

- ukazywanie wpływu aktywności ruchowej na rozwój fizyczny, 

- opanowanie umiejętności przygotowania organizmu do wysiłku, 

- kształcenie umiejętności doboru czynności ruchowych wad postawy (ćwicze-

nia statyczne i dynamiczne), 

- stosowanie zasad hartowania organizmu w różnych porach roku, określenie 

wielkości wykonywania pracy na podstawie uderzeń tętna, 

- ukazywanie wpływu aktywności ruchowej na rozwój fizyczny, 

- opanowanie umiejętności dokonywania samokontroli i samooceny rozwoju 

fizycznego, 

- zapoznanie uczniów z pojęciami: dług tlenowy, zużycie tlenu, drugi oddech, 

wysiłki aerobowe, 

- kształtowanie estetyki ruchu. 

2. Motoryczność- sprawność fizyczna: 

- kształtowanie motoryczności, 

- określenie poziomu i postępu lub regresu siły, szybkości, wytrzymałości, 

- dokonywanie pomiarów sprawności motorycznej; siły, szybkości, 

wytrzymałości, zwinności, mocy, gibkości. Samokontrola i samoocena- 

porównywanie wyników z normami standardowymi, 

-  przeprowadzenie różnych prób sprawności specjalnej- porównywanie wyni-

ków, 

- kształtowanie umiejętności doboru właściwych form ruchu, natężenia wysiłku, 

przyborów i przyrządów typowych i nietypowych w kształtowaniu motoryki, 

- przekazywanie wiadomości dotyczących wyćwiczalności poszczególnych 

cech motorycznych i różnicy pojęć: zwinność- zręczność, wytrzymałość- 

wydolność. 

3. Umiejętności: 

- kształtowanie umiejętności indywidualnych i zespołowych z różnych dyscy-

plin według programu (dobór ilościowy i jakościowy zgodny z warunkami reali-

zacji danej szkoły), 

- opanowanie umiejętności wykonywania różnych czynności ruchowych przy-

datnych w życiu codziennym, 

- kształtowanie umiejętności dokonywania samokontroli i samooceny popraw-

ności i skuteczności wykonywania zadań ruchowych, 

- wdrażanie do permanentnego samodoskonalenia swoich umiejętności.



 

4. Bezpieczeństwo i organizacja zajęć: 

- opanowanie umiejętności prowadzenia przez uczniów fragmentów lekcji, 

- prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych, 

- opanowanie podstawowych przepisów bezpieczeństwa, organizacji i realizacji 

zajęć ruchowych w terenie, 

- kształtowanie umiejętności planowania i organizacji zawodów międzyklaso- 

wych i zajęć rekreacyjnych, 

- opanowanie terminologii i przepisów gier sportowych w realizacji zadań in-

dywidualnych i zespołowych, 

- organizowanie wspólnego czynnego wypoczynku. 

5. Postawy 

- wyrabianie w uczniach kontrolowania własnych zachowań, panowania nad 

sposobami przejawiania własnych zachowań, 

- ukazywanie wzajemnych zjawisk, których źródłem jest brak społecznej dyscy-

pliny, 

- przyzwyczajanie uczniów do uwzględniania w swoim postępowaniu cudzych 

potrzeb, 

- egzekwowanie rzetelnego wywiązywania się ze swoich zadań we współdziała-

niu w dwójkach i w grupie, 

- ukształtowanie motywacji do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizyczne 

przez: stwarzanie warunków do przeżywania stanów wewnętrznego zadowolenia 

i twórczego niezadowolenia, 

- współdziałanie uczniów w kontroli i ocenie realizacji zadań programowych, 

rozwijanie inwencji twórczej w problemowym rozwiązywaniu zadań z użyciem 

różnego sprzętu.





Cele kształcenia i wychowania, które należy osiągnąć na poziomie klasy III

: 

 

1. Rozwój fizyczny: 

- uświadamianie znaczenia spędzania czasu wolnego na sportowo w grupie ró-

wieśniczej, w rodzinie, 

-  ukazywanie możliwości adaptacji organizmu do niesprzyjających warunków 

otoczenia, 

- ukazywanie wartości profilaktycznych, wysiłków dynamicznych dla organi-

zmu, 

- opanowanie umiejętności określania rytmu serca i oddechu przed i po wysiłku, 

zapotrzebowanie na tlen i pożywienie, 

-  opanowanie umiejętności samodzielnego doboru i realizacji zadań korekcyj-

nych i kompensacyjnych. 

 
2. Motoryczność: 

- kształtowanie motoryczności, 

-  opanowanie umiejętności doboru czynności ruchowych w kształtowaniu 

sprawności ogólnej i specjalnej, 

- przeprowadzenie różnych prób sprawności ogólnej i specjalnej- 

porównywanie wyników, 

- rozwijanie inwencji twórczej w kształtowaniu sprawności ogólnej i specjalnej. 

3. Umiejętności: 

- opanowanie przewidzianych w programie klasy umiejętności ruchowych z za-

kresu indywidualnych form aktywności w zależności od możliwości realizacyj-

nych danej szkoły, 

-  opanowanie umiejętności wykonywania różnych czynności ruchowych przy-

datnych w życiu codziennym, 

- kształtowanie umiejętności dokonywania samokontroli i samooceny popraw-

ności i skuteczności wykonywania zadań ruchowych, 

- wdrażanie do permanentnego samodoskonalenia swoich umiejętności. 

4. Bezpieczeństwo i organizacja: 

- udzielanie pomocy przy niewielkich urazach (skurcze, krwotoki, omdlenia, 

unieruchomienie złamanej kończyny), 

- opanowanie umiejętności podejmowania samodzielnych działań 

zmierzających do doskonalenia sprawności fizycznej, rozwoju fizycznego  

i rekreacji, 

-  kształtowanie umiejętności intensyfikacji i normowania obciążeń fizycznych 

podczas zajęć ruchowych,





 

- opanowanie umiejętności doboru czynności ruchowych podczas przerw w pra-

cy w celi przeciwdziałania zmęczeniu i znużeniu, 

- uczenie znajomości budowy i użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego,  

zapoznanie z organizacją zajęć terenowych. 

5. Postawy: 

- wyrabianie w uczniach nawyku przestrzegania ustalonych norm postępowania, 

w działaniu zespołowym- ukazywania wartości zespołowego działania, 

- kształtowanie poczucia społecznej odpowiedzialności za siebie i innych -  

pełnienie roli zawodnika, sędziego, działacza, kibica, 

- kształtowanie wrażliwości na obojętność i lekceważenie w stosunku do pracy 

zespołu, 

-  kształtowanie poczucia lojalności, solidarności i życzliwości wobec członków 

zespołu, 

- kształtowanie postawy poszanowania cudzej i własnej godności, 

- dostrzeganie i ocenianie przez uczniów działań swoich i innych dotyczących 

zachowania i doskonalenia zdrowia (higiena osobista, pomieszczeń, miejsca 

ćwiczeń, sposobu spędzania czasu wolnego, zapobiegania i korekcji wad  

postawy).



 

ZASADY PZO 

1. PZO ma na celu wspieranie rozwoju psychomotorycznego i osobowo-

ściowego ucznia. 

2.  W PZO zakłada się, iż każdy uczeń na miarę swoich możliwości  

psychomotorycznych robi wszystko by osiągnąć sukces szkolny. 

3. Na początku każdego roku szkolnego dokonuje się diagnozy wstępnej  

poziomu psychomotoryczności. 

4. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i nauczycielowi rzetelnej  

informacji o specjalnych uzdolnieniach, postępach i trudnościach ucznia. 

5. Każda ocena jest opatrzona ustnym komentarzem nauczyciela. 

6.  Zawartością komentarza są wskazówki dla ucznia, w jaki sposób może  

on podnieść swoje osiągnięcia edukacyjne. 

7. Wymagania edukacyjne formułowane są na podstawie podstawy  

programowej. 

8. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen: 

• Celujący 

• Bardzo dobry 

• Dobry 

• Dostateczny 

• Dopuszczający 

• Niedostateczny. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



STANDARDY OSIĄGNIĘĆ 

 

Uczeń: 
Opanował wiadomości i umiejętności w zakresie umożliwiającym mu podjęcie 
nauki na wyższym etapie kształcenia. Stopień wyćwiczenia nabywanych umie-
jętności wskazuje na ich rzeczywiste wykorzystanie w sytuacji szkolnej oraz 

pozaszkolnej ucznia. 
Uczeń powinien: 

1. Opanować umiejętność samokontroli i samooceny własnego rozwoju  
somatycznego (wysokość i ciężar ciała). 

2. Umieć dokonać pomiaru i interpretacji tętna i rytmu oddechu. 
3. Opanować podstawowe wiadomości związane z: 

a) sposobami udzielania pierwszej pomocy przy złamaniach, zranie-
niach i omdleniach, 

b) znaczeniem ćwiczeń kształtujących w korygowaniu wad postawy  
i kompensacji jednostronnych form ruchu, 

c) wpływem ruchu na adaptację organizmu do wysiłku, 
d) przestrzeganiem zasad higieny pracy i wypoczynku. 

4. Znać i umieć stosować zasady hartowania organizmu. 

5. Znać i umieć wykonać ćwiczenia kształtujące, korygujące postawę ciała. 

6.  Znać i umieć zastosować ćwiczenia kompensacyjne w zależności  

od rodzaju wykonywanych czynności ruchowych. 

7.  Opanować umiejętność doboru ćwiczeń, przyborów i przyrządów  

(ze zróżnicowaniem dla dziewcząt i chłopców) przydatnych  

w doskonaleniu poszczególnych komponentów sprawności. 

8.  Opanować umiejętność samokontroli i samooceny sprawności kondycyj-

no- koordynacyjnej z wykorzystaniem dowolnego testu lub próby. 

9.  Umieć przeprowadzić rozgrzewkę przed zajęciami z zachowaniem pod-

stawowych zasad: wszechstronności, natężenia wysiłku, zmienności pracy 

mięśniowej. 

10. Opanować podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne gier zespo-

łowych. 

11. Opanować technikę wybranych konkurencji lekkoatletycznych realizowa-

nych w szkole, 

12. Opanować umiejętności techniczne i taktyczne oraz znać przepisy przy-

najmniej jednej gry rekreacyjnej, 

13. Wykazywać systematyczny postęp w usprawnieniu kondycyjno- koordy-

nacyjnym, umieć prawidłowo stosować samoochronę i ochronę przy trud-

niejszych zadaniach ruchowych, 

14. Umieć panować nad sposobami przejawiania własnych uczuć i zachowań 

w sytuacjach zwycięstwa i porażki, przestrzegać zasady „fair play”, 



 

15. Umieć podporządkować się regułom pracy zespołowej, powstrzymać się 

od zachowań, które naruszają zdrowie własne i cudze, 

16. Powstrzymywać się od świadomego dręczenia innych (dokuczanie,  

docinanie, przezywanie, szykanowanie), 

17. Umieć pełnić rolę inicjatora, organizatora, uczestnika, kibica i sędziego 

gier, 

18. Umieć dokonać wyboru form ekspresji ruchowej odpowiadających 

upodobaniom własnym, 

19.  Zdawać sobie sprawę ze szkodliwości wszelkich uzależnień  

i niewłaściwych przyzwyczajeń.



 

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE 

1. Sprawność motoryczna: 

- szybkość, 

- siła, 

- wytrzymałość, 

- moc, 

- gibkość, 

- zwinność, 

- koordynacja ruchowa. 

2. Umiejętności ruchowe: 

- gimnastyka, 

- lekka atletyka, 

- piłka siatkowa, 

- koszykówka, 

- piłka ręczna. 

3. Wiadomości: 

- przepisy gier zespołowych, 

- nazewnictwo, 

- prowadzenie rozgrzewki. 

4. Postawa, stosunek do wychowania fizycznego i aktywność ucznia.



SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ 

 

1. Sprawność motoryczna: 

- testy sprawności fizycznej, 

- zawody sportowe, 

- tory przeszkód, 

- „ścieżki zdrowia”, 

- formy współzawodnictwa, 

- próby czynnościowe. 

2. Umiejętności ruchowe: 

- sprawdzian umiejętności technicznych z danej dyscypliny, 

- zadania kontrolno- oceniające, 

- obserwacja ucznia, 

- testy sprawności specjalnej, 

- zawody klasowe. 

3. Wiadomości: 

- sędziowanie, 

- prowadzenie rozgrzewki, 

- rozmowa, obserwacja, 

- stosowanie metody problemowej. 

Ocena z wychowania fizycznego powinna spełniać trzy funkcje: 

• Dydaktyczną, 

• Wychowawczą, 

• Społeczną, 

oraz posiadać następujące cechy: 

• Aktywizującą, 

• Sprawiedliwą, 

• Systematyczną, 

• Mobilizującą, 

• Zachęcającą, 

• Porównawczą, 

• Obiektywną, 

• Zindywidualizowaną, 

• Jawną.



 

W procesie kształcenia należy zwracać uwagę na standardy osiągnięć (co uczeń 

powinien umieć po danym etapie nauki), ale ocenę szkolną należy opierać na 

standardach wymagań (na tych osiągnięciach, które są możliwe w warunkach 

szkoły). 

REGULAMIN OCENIANIA 

1. Uczeń zna kryteria ocen, 

2. ocenianie jest systematyczne, 

3. stosowana jest pełna skala ocen od 1 do 6, 

4.  uczeń powinien być oceniany przynajmniej sześć razy w semestrze, 

5. każdej ocenie towarzyszy komentarz słowny, 

6. ocena powinna wykazywać mocne i słabe strony ich pracy, 

7. ocena powinna być zindywidualizowana, tak aby uwzględniała możliwo-

ści i wkład pracy ucznia, 

8. przy pracy grupowej taka sama ocena dla wszystkich, 

9. rodzice są regularnie informowani o postępach i ocenach uczniów, 

10. ocena powinna motywować ucznia do dalszej pracy i samodoskonalenia. 

PSYCHOMOTOR YCZNOSC BADAMY PRZEZ: 

- testy sprawności fizycznej, 

- zawody sportowe, tory przeszkód, 

- „ścieżki zdrowia”, 

- formy współzawodnictwa, 

- próby czynnościowe. 

 

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

1. Stopień opanowania materiału- program. 

2. Poziom sprawności fizycznej ucznia i jego postęp w usprawnianiu. 

3. Stopień opanowania poszczególnych umiejętności ruchowych. 

4. Wiedza ucznia i umiejętność wykorzystania w praktyce. 

5. Postawa ucznia i stosunek do wychowania fizycznego. 

6. Udział w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych. 

7. Rozumienie i stosowanie w praktyce zdrowego stylu życia, „promocja 

zdrowia”. 

 



 

Celująca….6 

- Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą(5), 

- aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły bądź też w innych 

formach działalności związanych z kulturą fizyczną, 

- zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, woje-

wódzkich. 

Bardzo dobra ...... 5 

- Uczeń całkowicie opanował materiał programowy, 

- jest bardzo sprawny fizycznie, 

-  ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie w odpowiednim 

tempie i dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin 

sportowych zawartych w programie, 

- posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie 

wykorzystuje je w praktycznym działaniu, 

- systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje 

duże postępy w osobistym usprawnianiu, 

- jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania 

fizycznego nie budzą zastrzeżeń, 

- bierze aktywny udział w zajęciach SKS i zawodach sportowych, nie 

jest to jednak działalność systematyczna. 

Dobra....4 
- Uczeń w zasadzie opanował materiał programowy, 
- dysponuje dobrą sprawnością motoryczną, 
- ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie z małymi 

błędami technicznymi, 
- posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomo-

cy nauczyciela, 
- nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym 

usprawnianiem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakre-
sie, 

- jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi 

większych zastrzeżeń, 

- nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych. 

Dostateczna ..... 3 

-  Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze 

znacznymi lukami, 

- dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną, 

- ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z 

większymi błędami technicznymi, 

- wykazuje małe postępy w usprawnianiu motorycznym, 



 

-  w jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, 

a tych które ma nie potrafi wykorzystać w praktyce, 

- wykazuje małe postępy w usprawnianiu, 

- przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego w po-

stawie i stosunku do kultury fizycznej. 

Dopuszczająca 2 

- Uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecz-

nym i ma poważne luki, 

- jest mało sprawny fizycznie, 

- ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi, 

- posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi 

wykonać prostych zadań związanych z samooceną, 

- nie jest pilny i wykazuje małe postępy w usprawnieniu, 

- na zajęciach wf przejawia poważne braki w zakresie wychowania 

społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń. 

Niedostateczna ..... 1 

-  Uczeń jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez pro-

gram, 

- posiada bardzo niską sprawność motoryczną, 

- wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi 

błędami, 

- charakteryzuje się niewiedzą w zakresie kultury fizycznej, 

-  ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postę-

pów w usprawnianiu, 

- na zajęciach wf wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowa-

nia społecznego. 

 

 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 

lutego 2019r. W sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych przy ustalaniu oceny z wychowania 

fizycznego brany jest pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć oraz 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach i aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 Uczniowie, którzy posiadają różnorakie potwierdzone ograniczenia 

i dostosowania, będą oceniani z uwzględnieniem odpowiednich zaleceń. 





WYKAZ SPRAWDZIANÓW Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 

DLA DZIEWCZĄT 

KLASA I 

 

LA 
• BIEG NA DYS. 60m. - START NISKI 

• BIEG NA DYS. 800m. - START WYSOKI 

• SKOK W DAL Z ROZBIEGU LUB Z MIEJSCA 

• RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ (3kg.) 

GIMNASTYKA 
• PRZEWRÓT W PRZÓD  

• PRZEWRÓT W TYŁ DO PÓŁSZPAGATU 

• UKŁAD NA ŁAWECZCE GIMNASTYCZNEJ 

RMT 
• RYTMIKA RUCHU – UKŁAD WŁASNY DO MUZYKI 

PIŁKA KOSZYKOWA 
• KOZŁOWANIE PR I LR 

• PODANIA I CHWYTY PIŁKI W MIEJSCU I W RUCHU 

PIŁKA SIATKOWA 
• ODBICIA PIŁKI SPOSOBEM GÓRNYM 

• ODBICIA PIŁKI SPOSOBEM DOLNYM 
 

OCENA 60m. 800m. Skok W dal 
Piłka lekarska 

CELUJĄCY 8,0 3,05 470 10,50 
B. DOBRY 9,0 3,15 400 7,30 
DOBRY 10,0 3,30 370 6,80 
DOSTATECZNY 11,0 3,50 340 6,00 
DOPUSZCZAJĄCY 12,0 4,05 300 5,00 

GIMNASTYKA 

PRZEWRÓT W PRZÓD  
Cel- 

 



WYKAZ SPRAWDZIANÓW Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 

DLA DZIEWCZĄT 

KLASA II 

 

bardzo dobrze technicznie wykonany pwp z fazą lotu o prostych nogach, 

Bdb- 

bdb technicznie wykonany pwp z przysiadu z estetycznym wykończeniem 

ćwiczenia, 

Db- 

prawidłowo technicznie wykonanie pwp z estetycznym wykończeniem 

ćwiczenia, 

Dst- 

wykonanie przetoczenia z małymi błędami, 

Dop- 

próby wykonania przetoczenia z błędami. 

PRZEWRÓT W TYŁ DO PÓŁSZPAGATU 
Cel- 

bardzo dobrze technicznie wykonany pwt z zaznaczeniem siadu klęcznego- za- 

krocznego. Estetyczne wykończenie ćwiczenia. Umiejętność asekuracji współ- 

ćwiczącego, 

Bdb- 

bdb technicznie wykonany pwt z zaznaczeniem siadu klęcznego- zakrocznego. 

Estetyczne wykończenie ćwiczenia, 

Db- 

prawidłowe techniczne wykonanie pwt i siad klęczno- zakroczny,





 

Dst- 

wykonanie pwt z małymi błędami, 

Dop- 

próby wykonania pwt z błędami. 

UKŁAD NA ŁAWECZCE GIMNASTYCZNEJ 
Cel- 

bardzo dobrze technicznie wykonany układ na ławeczce. Dodatkowe ćwiczenia, 

bardziej złożone i trudniejsze- wg własnej inwencji, 

Bdb- 

dobrze technicznie wykonany układ na ławeczce. Samoasekuracja, 

Db- 

poprawne wykonanie układu ćwiczeń, 

Dst- 

wykonanie różnego rodzaju przejść i ćwiczeń gimnastycznych (bez układu),  

Dop- 

wykonanie przejść przodem, tyłem, bokiem, zwrotów, przysiadów. Próby  

wykonania ćwiczenia. 

RYTM, MUZYKA, TANIEC UKŁAD WŁASNY ĆWICZEŃ PRZY MUZYCE 

Cel- 

zastosowanie bardzo dużej ilości elementów gimnastycznych wykonanych  

w różnych płaszczyznach i postawach; właściwie dobrana muzyka; układ bardzo 

dobrze rozplanowany przestrzennie, 

Bdb- 

duża różnorodność elementów gimnastycznych wykonanych w kilku płaszczy-

znach, w postawie wysokiej i niskiej; dobrze dobrana muzyka, 

Db- 

układ ćwiczeń wykonany w postawie wysokiej, elementy gimnastyczne wyko-

nane poprawnie w ruchu przy właściwym doborze muzyki, 

Dst- 

postawa wysoka, niewielka ilość elementów gimnastycznych wykonanych  

w miejscu. Przypadkowy dobór muzyki. 

Dop- 

prosty układ ćwiczeń wykonany w miejscu P i LR. 

PIŁKA KOSZYKOWA KOZŁOWANIE PIŁKI P i LR 

bdb- 

bardzo dobre techniczne wykonane kozłowanie piłki ze zmianą ręki i tempa  

kozłowania wykonane w biegu po prostej i slalomem, 

 



 

Db- 

bardzo dobre techniczne wykonane kozłowanie piłki ze zmianą ręki po prostej  

i slalomem w wolniejszym tempie, 

Dst- 

poprawne techniczne wykonane kozłowanie P i LR, ale z małymi błędami, 

Dop- 

j.w. w marszu. 

PODANIA I CHWYTY PIŁKI W MIEJSCU I W RUCHU 
Bdb- 

technicznie poprawne wykonanie wszystkich rodzajów podań i chwytów  

w miejscu; właściwe prowadzenie piłki w ruchu , celność podań, szybkie tempo 

wykonywanych ćwiczeń, 

Db- 

technicznie poprawne wykonanie wszystkich rodzajów podań i chwytów  

w miejscu; właściwe prowadzenie piłki w ruchu , celność podań, wolniejsze 

tempo wykonywanych ćwiczeń, 

Dst- 

podania i chwyty piłki wykonane w miejscu i ruchu z małymi błędami, 

Dop- 

podania i chwyty wykonane z błędami technicznymi w marszu. 
PIŁKA SIATKOWA 

ODBICIA PIŁKI SPOSOBEM GÓRNYM I DOLNYM 
Cel- 

bardzo dobra technika odbicia piłki, właściwa postawa siatkarska i bardzo dobra 

praca nóg, 

Bdb- 

dobra technika odbicia piłki, właściwa postawa siatkarska i praca nóg, 

Db- 

poprawne technicznie odbicia piłki przy zachowaniu prawidłowej postawy, 

Dst- 

odbicia piłki prawidłowe technicznie ale z małymi błędami, 

Dop- 

odbicia piłki bez poprawnej techniki.



WYKAZ SPRAWDZIANÓW Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 

DLA DZIEWCZĄT 

KLASA II 

 

LA 
• BIEG NA DYS. 60m. - START NISKI 

• BIEG NA DYS. 800m. - START WYSOKI 

• SKOK W DAL Z ROZBIEGU LUB Z MIEJSCA 

• RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ (3kg.) LUB PCHNIĘCIE KULĄ (4kg.) 

GIMNASTYKA 
• PRZEWRÓT W PRZÓD DO LEŻENIA- MOSTEK 

• STANIE NA RĘKACH ZAMACHEM JEDNONÓŻ 

• SKOK ROZKROCZNY PRZEZ KOZŁA 

• UKŁAD ĆWICZEŃ NA ŁAWECZCE GIMNAST. OPRACOWANY PRZEZ 

UCZENNICE 

PIŁKA KOSZYKOWA 
• RZUT PIŁKI DO KOSZA Z DWUTAKTU 

• RZUT PIŁKI DO KOSZA Z WYSKOKU 

PIŁKA SIATKOWA 
• ZAGRYWKA SPOSOBEM GÓRNYM LUB DOLNYM 

SPRAWNOŚCIOWY TOR PRZESZKÓD 
 

OCENA 60m. 800m. Skok W dal 
Piłka lekarska 

CELUJĄCY 8,0 3,05 450 10,50 
B. DOBRY 9,0 3,15 380 7,30 
DOBRY 10,0 3,30 360 7,00 
DOSTATECZNY 11,0 3,50 320 6,50 
DOPUSZCZAJĄCY 12,0 4,05 290 5,00 

GIMNASTYKA 

 



WYKAZ SPRAWDZIANÓW Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 

DLA DZIEWCZĄT 

KLASA III 

 

PRZEWRÓT W PRZÓD DO LEŻENIA- „MOSTEK” 
Cel. 

- bardzo dobrze technicznie wykonany pwp z fazą lotu o prostych nogach  

i prawidłowo wykonanym „mostkiem”; estetyczne wykończenie całego 

ćwiczenia. Bdb. 

- bdb technicznie wykonany pwp z przysiadu z prawidłowo wykonanym  

„mostkiem” i estetycznym wykończeniem ćwiczenia 

Db. 

- prawidłowo technicznie wykonany pwp, „mostek” z niewielkimi błędami;  

estetyczne wykończenie ćwiczenia 

Dst. 

- wykonanie przetoczenia z małymi błędami, „mostek” z asekuracją  

Dop. 

- próby wykonania przetoczenia; próby wykonania „mostka” z asekuracją. 

STANIE NA RĘKACH ZAMACHEM JEDNONÓŻ 
Cel. 

- samodzielne i bardzo dobrze technicznie wykonanie stania na RR z uniku  

z wyraźnie zaznaczonym momentem stania bez oparcia 

Bdb. 

- samodzielne i bardzo dobre technicznie wykonanie stania na RR z uniku  

z zaznaczonym krótkim momentem stania bez oparcia





 

Db. 

- samodzielne i bardzo dobrze technicznie wykonanie z uniku stania przy  

drabinkach 

Dst. 

- wykonanie stania na RR z pomocą  

Dop. 

-  próby wykonania stania: uczeń właściwie reaguje na komendy, właściwa  

pozycja wyjściowa i odbicie 

 
SKOK ROZKROCZNY PRZEZ KOZŁA 
Cel. 

- samodzielne i bardzo dobrze technicznie wykonany skok przez kozła z zazna-

czeniem odmachu NN 

Bdb. 

- samodzielne i bardzo dobrze technicznie wykonany skok przez kozła z zazna-

czeniem faz rozbiegu, odbicia, skoku i lądowania 

Db. 

- wykonanie 4 faz skoku z małymi błędami  

Dst. 

- wykonanie 4 faz skoku z błędami i asekuracją  

Dop. 

- próby wykonania skoku. 

UKŁAD ĆWICZEŃ NA ŁAWECZCE GIMNASTYCZNEJ; OPRACOWANY PRZEZ UCZENNICE 

Ocena uzależniona od stopnia trudności elementów poprawności i ilości ich wy-

konania, zachowania cechy gimnastycznej oraz ogólnej estetyki. 

PIŁKA KOSZYKOWA 

RZUT PIŁKI DO KOSZA Z DWUTAKTU 
Cel. 

- bardzo dobre technicznie wykonanie podań i chwytów piłki oraz rzutu z dwu- 

taktu 

Bdb. 

- dobre technicznie wykonanie podań i chwytów oraz rzutu z 

dwutaktu  

Db. 

- poprawne technicznie wykonanie podań i chwytów piłki oraz rzutu z dwutaktu 

Dst. 

- poprawne technicznie wykonanie podań i chwytów piłki oraz rzutu z dwutaktu 

(dopuszczalne niewielkie błędy) 

Dop. 

- poprawne techniczne wykonanie podań i chwytów piłki w marszu; próba rzutu 

z dwutaktu 



 

RZUT PIŁKI DO KOSZA Z WYSKOKU 
Cel. 

- bardzo dobre technicznie wykonanie kozłowania piłki oraz rzutu z wyskoku 

Bdb. 

- dobre technicznie wykonanie kozłowania piłki oraz rzutu z wyskoku  

Db. 

- poprawne technicznie wykonanie kozłowania piłki oraz rzutu z wyskoku  

Dst. 

- poprawne technicznie wykonanie kozłowania piłki oraz rzutu z wyskoku  

(dopuszczalne niewielkie błędy) 

Dop. 

- poprawne technicznie wykonanie kozłowania piłki oraz próba rzutu  

z wyskoku 

PIŁKA SIATKOWA 

ZAGRYWKA SPOSOBEM DOLNYM LUB GÓRNYM 
Cel. 

- zagrywka wykonana sposobem górnym, poprawnie technicznie i skutecznie 

8/10 

Bdb. 

- zagrywka wykonana sposobem górnym, poprawnie technicznie i skutecznie 

6/10 

Db. 

- połowa prób jest skuteczna i poprawna (5/10) 

Dst. 

- wykonanie zagrywki w miarę poprawnie technicznie np. z ½  boiska  

Dop. 

- wykonanie zagrywki dowolną techniką, niepoprawnie technicznie i niesku-

tecznie.



WYKAZ SPRAWDZIANÓW Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 

DLA DZIEWCZĄT 

KLASA III 

 

LA 
• BIEG NA DYS. 60m.- START NISKI 

• SKOK W DAL Z ROZBIEGU LUB Z MIEJSCA 

• RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ (3kg) LUB PCHNIĘCIE KULĄ (4kg) 

GIMNASTYKA 
• ŁĄCZENIE PRZEWROTÓW W PRZÓD I W TYŁ- ŚCIEŻKA GIMNASTYCZNA 

• UKŁAD ĆWICZEŃ WOLNYCH OPRACOWANY PRZEZ UCZENNICE 

• UKŁAD ĆWICZEŃ Z PRZYBOREM LUB NA ŁAWECZCE GIMNASTYCZNEJ 

WG INWENCJI UCZENNICY 
• SAMODZIELNE PROWADZENIE ROZGRZEWKI LUB AEROBICU 
• PRZESKOK KUCZNY PRZEZ SKRZYNIĘ 

PIŁKA KOSZYKOWA 
• TOR SPRAWNOŚCIOWY 

PIŁKA SIATKOWA 
• PRZEBICIE PIŁKI PRZEZ SIATKĘ (atak, plasowanie, kiwnięcie) 
 

 
 
RMT 
 

• POLONEZ 
 

OCENA 60m. Skok W dal Piłka lekarska 

CELUJĄCY 8,0 500 11,00 
B. DOBRY 9,0 420 8,00 
DOBRY 10,0 360 7,00 
DOSTATECZNY 11,0 320 6,00 
DOPUSZCZAJĄCY 12,0 300 5,00 

GIMNASTYKA 

 



WYKAZ SPRAWDZIANÓW Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 

DLA DZIEWCZĄT 

KLASA IV 

 

UKŁAD ĆWICZEŃ WOLNYCH- WG INWENCJI UCZENNICY 
Ocena uzależniona od stopnia trudności elementów poprawności i ilości ich  

wykonania, zachowania cechy gimnastycznej oraz ogólnej estetyki. 

ŁĄCZENIE PRZEWROTÓW W PRZÓD I W TYŁ- ŚCIEŻKA GIM. 

UKŁAD ĆWICZEŃ Z PRZYBOREM LUB NA ŁAWECZCE GIMNASTYCZNEJ WG INWENCJI 

UCZENNICY 

Ocena uzależniona od stopnia trudności elementów poprawności i ilości ich  

wykonania, zachowania cechy gimnastycznej oraz ogólnej estetyki. 

SAMODZIELNE PROWADZENIE ROZGRZEWKI LUB AEROBICU 
Ocena uzależniona od różnorodności ćwiczeń, harmonii z muzyką oraz umiejęt-

ności prezentacji. 

PRZESKOK KUCZNY PRZEZ SKRZYNIĘ 
Cel. 
- samodzielnie i bardzo dobrze technicznie wykonany skok przez skrzynię  
z zaznaczeniem odmachu NN 
Bdb. 
- samodzielnie i bardzo dobrze technicznie wykonany skok przez skrzynię  
z zaznaczeniem faz rozbiegu, odbicia, skoku i lądowania 
Db. 

- wykonanie 4 faz skoku z małymi błędami



 

Dst. 

- wykonanie 4 faz skoku z błędami i asekuracją  

Dop. 

- próby wykonania skoku 

PIŁKA KOSZYKOWA 

TOR 

1. KOZŁOWANIE 

2. KZŁOWANIE SLALOMEM ZE ZMIANĄ RĘKI 

3. RZUT Z BIEGU PO KOZŁOWANIU 

4. PODANIE SPRZED KLATKI PIERSIOWEJ DO STOJĄCEGO PART-

NERA 

5. RZUT Z WYSKOKU 

Cel. 

- wszystkie elementy wykonane poprawnie technicznie i skuteczne 

rzuty 

 Bdb. 

- wszystkie elementy wykonane poprawnie technicznie  

Db. 

- poprawne wykonanie elementów 1, 2, 4,5  

Dst. 

- poprawne wykonanie elementów 1, 2, 4  

Dop. 

- poprawne wykonanie elementów 1, 4 

PIŁKA SIATKOWA PRZEBICIE PIŁKI PRZEZ SIATKĘ (atak, plasowanie, kiwnięcie) 
 
 
RMT 

Cel.- 

interesujący układ tańca (6,7 figur) wykonany prawidłowo, zgodnie z muzyka, 

Bdb 

układ tańca (5,6 figur) wykonany prawidłowo, zgodnie z muzyka, 

Db 

krótki (4 figury) układ tańca wykonany prawidłowo, zgodnie z muzyka, 

Dst 

wykonanie podstawowego kroku i 3 dowolnych figur z muzyka, 

Dop 

wykonanie podstawowego kroku i 3 dowolnych figur bez muzyki.





WYKAZ SPRAWDZIANÓW Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 

DLA CHŁOPCÓW 

KLASA I 

 

LA 
• BIEG NA DYS. 60m. - START NISKI 

• BIEG NA DYS. 1500m. - START WYSOKI 

• SKOK W DAL Z ROZBIEGU LUB Z MIEJSCA 

GIMNASTYKA 
• STANIE NA GŁOWIE 

• STANIE NA RR Z POSTAWY 

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE 

• W PODPORZE PRZODEM UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION - „POMPKI” 

• WSPINANIE PO LINIE 

TENIS STOŁOWY 
• MISTRZOSTWA KLASY 

PIŁKA KOSZYKOWA 
• PODANIA I CHWYTY W BIEGU ZAKOŃCZONE RZUTEM Z BIEGU 

• RZUT PIŁKI DO KOSZA Z DWUTAKTU PO KOZŁOWANIU 

PIŁKA SIATKOWA 
• ODBICIA SPOSOBEM GÓRNYM / ODBICIA SPOSOBEM DOLNYM 

• ZAGRYWKA GÓRNA - TENISOWA 
 

OCENA 60m. 1500m. Skok W dal 

CELUJĄCY do 7,5 do 4’30” Powyżej 5,50 m 



WYKAZ SPRAWDZIANÓW Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 

DLA CHŁOPCÓW 

KLASA II 

 

B. DOBRY 7,6 – 8,3 4’31” - 5’ 10” 4,90 m - 5,51 m 

DOBRY 8,4 - 9,0 5’11” - 5’50” 4.15 m - 4,90 m 

DOSTATECZNY 9,1 - 9,7 5’51” - 6’30” 3,50 m - 4,15 m 

DOPUSZCZAJĄCY Powyżej 9,8 Powyżej 6’30” Poniżej 3,50 m 

GIMNASTY

KA  

STANIE NA 

GŁOWIE 

Cel. 

- samodzielne siłowe wykonanie stania na głowie z zachowaniem 

cechy gimnastycznej ; wytrzymać 3 sekundy 

Bdb. 

- samodzielne wykonanie stania na głowie, nogi podczas 

zamachu i powrotu wyprostowane w kolanach, zachowana cecha 

 



WYKAZ SPRAWDZIANÓW Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 

DLA CHŁOPCÓW 

KLASA III 

 

gimnastyczna; wytrzymać  

3 sekundy 

Db. 

- należy samodzielnie stanąć na głowie przy ścianie, nogi 

podczas zamachu  

i powrotu wyprostowane w kolanach, zachowana cecha 

gimnastyczna; wytrzymać 3 sekundy 

Dst. 

-  należy samodzielnie stanąć na głowie przy ścianie, nogi mogą 

być ugięte  

w kolanach, można wykonać 2 próby 

Dop. 

- należy samodzielnie lub z asekuracją stanąć na głowie przy 

ścianie, nogi podczas próby mogą być ugięte, można wykonać 3 

próby



 

STANIE NA RR Z POSTAWY 
Cel. 

-  należy stanąć na rękach na środku sali, wytrzymać 3 sekundy, wykonać  

3 kroki na rękach, zachowana prawidłowa cecha gimnastyczna 

Bdb. 

-  należy samodzielnie stanąć na parkiecie, wytrzymać 3 sekundy, 

zachowana prawidłowa cecha gimnastyczna 

Db. 

-  należy samodzielnie stanąć przy ścianie w jednej próbie, nogi podczas 

zamachu i powrotu wyprostowane, zachowanie cechy gimnastycznej, 

wytrzymać 3 sekundy 

Dst. 

-  należy samodzielnie stanąć przy ścianie, nogi mogą być ugięte, możliwość 

wykonania ćwiczenia w 2 próbach 

Dop. 

-  należy samodzielnie lub z asekuracją stanąć przy ścianie, nogi mogą być 

ugięte, możliwość wykonania ćwiczenia w 3 próbach 

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE 

W PODPORZE PRZODEM UGINANIE I PROSTORANIE RR - „POMPKI” 

 

OCENA DOP DOST DB BDB CEL 

KLASA I do 10 11 - 23 24 - 36 37 - 50 Powyżej 50 

WSPINANIE PO LINIE 

Cel. 
-  wspinanie na RR na pełną wysokość z dotknięciem do szyny i zejście na sa-

mych RR, nogi utrzymane w poziomie 
Bdb. 
- wspinając się dozwolona jest pomoc NN (3x) lub wspięcie na samych rękach 
Db. 
- wspinając się dozwolona jest pomoc NN (4x) 
Dst. 
-  wspinanie na pełną wysokość z dotknięciem do szyny, dozwolona pomoc no-
gami (5x) 
Dop. 

 



 

- wspinanie na pełną wysokość bez dotknięcia szyny, dozwolona dowolna ilość 

przechwytów nogami i rękami.



 

TENIS STOŁOWY 

MISTRZOSTWA KLASY  

PIŁKA KOSZYKOWA 

PODANIA I CHWYTY PIŁKI W BIEGU ZE ZMIANĄ MIEJSC ZAKOŃCZONE RZUTEM 

Cel. 

- ćwiczenie wykonane w szybkim tempie pokonując 3 razy długość sali, prawi-

dłowo wykonane podania ze zmianami miejsc i zakończone 3 celnymi rzutami 

Bdb. 

- ćwiczenie wykonane w szybkim tempie pokonując 3 razy długość sali, prawi-

dłowo wykonane podania ze zmianami miejsc i zakończone 2 celnymi rzutami 

Db. 

- ćwiczenie wykonane w szybkim tempie pokonując 3 razy długość sali, prawi-

dłowo wykonane podania ze zmianami miejsc i zakończone 1 celnym rzutem 

Dst. 

- podczas wykonania ćwiczenia piłka nie może być zgubiona, rzuty nie muszą 

być celne 

Dop. 

- podczas wykonania ćwiczenia piłka może być zgubiona, rzuty nie muszą być 

celne. 

RZUT DO KOSZA Z DWUTAKTU PO KOZŁOWANIU 
Bdb. 

- z dwóch wykonanych rzutów oba muszą być poprawne technicznie i celne 

Db. 

- poprawny technicznie dwutakt, 3 z 4 rzutów muszą być celne  

Dst. 

- z 4 wykonanych rzutów przynajmniej 2 muszą być celne, poprawny technicz-

nie dwutakt 

Dop. 

- z 4 wykonanych rzutów przynajmniej 1 musi być celny, dopuszczalne błędy 

w technice wykonania dwutaktu 



 

PIŁKA SIATKOWA 

ODBICIA PIŁKI SPOSOBEM GÓRNYM / ODBICIA PIŁKI SPOSOBEM DOLNYM 

Cel. 

- w kole środkowym boiska do koszykówki wykonanie 30 odbić zmiennych  

z prawidłową pracą rąk i nóg 

Bdb. 

- w kole środkowym boiska do koszykówki wykonanie 20 odbić zmiennych  

z prawidłową pracą rąk i nóg 

Db 

- w kole środkowym boiska do koszykówki wykonanie 12 odbić zmiennych  

z prawidłową pracą rąk i nóg 

Dst. 

- w kole środkowym boiska do koszykówki wykonanie 12 odbić zmiennych  

z błędami w pracy rąk i nóg 

Dop. 

- w kole środkowym boiska do koszykówki wykonanie 6 odbić zmiennych  

z błędami w pracy rąk i nóg 

ZAGRYWKA GÓRNA - TENISOWA 
Cel. 

- 6 prawidłowo, agresywnie zagranych piłek w wyskoku na całe pole boiska 

Bdb. 

- 5 na 5 prawidłowo zagranych piłek w zgłoszone pole boiska (prosta lub prze-

kątna) 

Db. 

- 4 na 5 prawidłowo zagrane piłki w zgłoszone pole boiska (prosta lub przekąt-

na) 

Dst. 

- 3 na 5 prawidłowo zagrane piłki w zgłoszone pole boiska (prosta lub przekąt-

na) 

Dop. 

- 2 na 5 prawidłowo zagrane piłki w zgłoszone pole boiska (prosta lub przekąt-

na)



WYKAZ SPRAWDZIANÓW Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 

DLA CHŁOPCÓW 

KLASA II 

 

LA 
• BIEG NA DYS. 60m. - START NISKI 

• BIEG NA DYS. 1500m. - START WYSOKI 

• SKOK W DAL Z ROZBIEGU LUB Z MIEJSCA 

GIMNASTYKA 
• SKOK ROZKROCZNY PRZEZ 5 CZĘŚCI SKRZYNI WZDŁUŻ 

• UKŁAD ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH OPRACOWANY PRZEZ UCZNIÓW 

PIŁKA KOSZYKOWA 
• RZUT PIŁKI DO KOSZA Z WYSKOKU PO KOZŁOWANIU ZE ZMIANĄ 

RĘKI KOZŁUJĄCEJ 

• RZUT PIŁKI DO KOSZA Z WYSKOKU PO KOZŁOWANIU 

PIŁKA SIATKOWA 
• ZAGRYWKA I PRZYJĘCIE P. SIATKOWEJ 

• ROZEGRANIE I ZBICIE P. SIATKOWEJ 

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE 

• W PODPORZE PRZODEM UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION - „POMPKI’ 

• WSPINANIE PO LINIE 

TENIS STOŁOWY 
• MISTRZOSTWA KLASY 

SPRAWNOŚCIOWY TOR PRZESZKÓD 
 

OCENA 100m. 1500m. Skok W dal 

CELUJĄCY do 7,5 do 4’30” Powyżej 5,50 m 



WYKAZ SPRAWDZIANÓW Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 

DLA CHŁOPCÓW 

KLASA III 

 

B. DOBRY 7,6 – 8,3 4’31” - 5’ 10” 4,90 m - 5,51 m 

DOBRY 8,4 - 9,0 5’11” - 5’50” 4.15 m - 4,90 m 

DOSTATECZNY 9,1 - 9,7 5’51” - 6’30” 3,50 m - 4,15 m 

DOPUSZCZAJĄCY Powyżej 9,8 Powyżej 6’30” Poniżej 3,50 m 

GIMNASTYKA 

SKOK ROZKROCZNY PRZEZ 5 CZĘŚCI SKRZYNI WZDŁUŻ 

Cel. 

- prawidłowa technika wykonania skoku, odmach podczas lotu, utrzymana  

cecha gimnastyczna, nienaganny zeskok a utrzymaniem pozycji 

Bdb. 

- prawidłowy rozbieg, tułów podczas lotu nad skrzynią musi być w poziomie, 

utrzymana cecha gimnastyczna, prawidłowy zeskok z utrzymaniem pozycji 

Db. 

- prawidłowy rozbieg, NN mogą być lekko ugięte w kolanach, prawidłowe  

lądowanie 

Dst. 

- prawidłowy rozbieg, NN ugięte podczas lotu, niewielkie błędy przy 

lądowaniu  

Dop. 

- próba wykonania skoku z asekuracją 

 

 

 



WYKAZ SPRAWDZIANÓW Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 

DLA CHŁOPCÓW 

KLASA IV 

 

 

 

 

 
LA 

• BIEG NA DYS. 100m. - START NISKI 

• BIEG NA DYS. 400m. - START NISKI 

• SKOK W DAL Z ROZBIEGU LUB Z MIEJSCA 

GIMNASTYKA 
• UKŁAD ĆWICZEŃ WOLNYCH OPRACOWANYCH PRZEZ UCZNIÓW 

• PRZESKOK KUCZNY PRZEZ SKRZYNIĘ WSZERZ 

PIŁKA KOSZYKOWA 
• KOZŁOWANIE PIŁKI ZE ZMIANĄ RĘKI KOZŁUJĄCEJ 

• RZUT Z WYSKOKU, Z BIEGU PO PODANIU I KOZŁOWANIU 

PIŁKA SIATKOWA 
• PRZEBICIE PIŁKI PRZEZ SIATKĘ (zbicie, plasowanie, kiwnięcie) 

• ZASTAWIENIE POJEDYŃCZE I PODWÓJNE 

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE 

• W PODPORZE PRZODEM UGINANIE I PROSTOWANIE RR - „POMPKI” 

• WSPINANIE PO LINIE 
 

OCENA 100m. 1500m. Skok W dal 

CELUJĄCY do 7,5 do 4’30” Powyżej 5,50 m 

B. DOBRY 7,6 – 8,3 4’31” - 5’ 10” 4,90 m - 5,51 m 

DOBRY 8,4 - 9,0 5’11” - 5’50” 4.15 m - 4,90 m 

DOSTATECZNY 9,1 - 9,7 5’51” - 6’30” 3,50 m - 4,15 m 



WYKAZ SPRAWDZIANÓW Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 

DLA CHŁOPCÓW 

KLASA V 

 

DOPUSZCZAJĄCY Powyżej 9,8 Powyżej 6’30” Poniżej 3,50 m 

GIMNASTYKA 

UKŁA DĆWICZEŃ WOLNYCH OPRACOWANYCH PRZEZ UCZNIÓW 

Cel. 

- układ składa się z 6 elementów wykonanych poprawnie technicznie, w tym  

3 elementy trudne 

Bdb. 

- układ składa się z 5 elementów wykonanych poprawnie technicznie, w tym  

2 elementy trudne 

Db. 

- układ składa się z 4 elementów wykonanych poprawnie technicznie, w tym  

1 element trudny 

Dst. 

- układ składa się z 3 elementów wykonanych poprawnie 

technicznie  

Dop. 

- układ składa się z 2 elementów wykonanych poprawnie technicznie 

PRZESKOK KUCZNY PRZEZ SKRZYNIĘ 
Cel. 

- prawidłowa technika wykonania skoku, odmach podczas lotu, utrzymana  

 



WYKAZ SPRAWDZIANÓW Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 

DLA CHŁOPCÓW 

KLASA VI 

 

cecha gimnastyczna, nienaganny zeskok z utrzymaniem pozycji 

Bdb. 

- prawidłowy rozbieg, tułów podczas lotu nad skrzynią musi być w poziomie, 

utrzymana cecha gimnastyczna, prawidłowy zeskok z utrzymaniem pozycji



 

Db. 

- prawidłowy rozbieg, zbyt wczesne przyjęcie pozycji kucznej, prawidłowe  

lądowanie 

Dst. 

-  prawidłowy rozbieg, niewielkie błędy przy lądowaniu, zbyt wczesne 

przyjęcie pozycji kucznej 

Dop. 
- próba wykonania skoku z asekuracją 
PIŁKA KOSZYKOWA 

KOZŁOWANIE ZE ZMIANĄ RĘKI KOZŁUJĄCEJ; RZUTY Z WYSKOKU, Z BIEGU PO 

PODANIU I KOZŁOWANIU 

Ocenia się 4 elementy, dzieli oceny na 2 - wychodzą 2 oceny 

Cel. 

- kozłowanie: właściwa ręka, odpowiedni rytm kozłowania i wysokość kozła 

- obroty: wykonane przez L i P ramię, płynnie z właściwym rytmem 

- dwutakt: celny rzut, długi przeskok w pierwszym kroku 

- rzut z dystansu: celny rzut za 3 

punkty Bdb. 

- kozłowanie: właściwa ręka, odpowiedni rytm kozłowania i wysokość kozła 

- obroty: wykonane przez L i P ramię, płynnie z właściwym rytmem 

- dwutakt: celny rzut, długi przeskok w pierwszym kroku 

- rzut z dystansu: rzut wykonany prawidłowo 

technicznie Db. 

- kozłowanie: właściwa ręka, prawidłowa wysokość kozła 

- obroty: wykonane przez L i P ramię, dość płynnie z właściwym rytmem 

- dwutakt: długi przeskok w pierwszym kroku 

- rzut z dystansu: rzut wykonany prawidłowo technicznie, odpowiedni 

naskok, prawidłowy zeskok 

Dst. 

- kozłowanie: właściwa ręka, dopuszcza się za wysoki lub za niski kozioł 

- obroty: wykonane przez L i P ramię, mało płynnie 

- dwutakt: brak długiego przeskoku w pierwszym kroku 

- rzut z dystansu: drobne błędy w naskoku i 

zeskoku  

Dop. 

- kozłowanie: dopuszcza się kozłowanie jedną ręką, sporadycznie może być 

piłka niesiona 

- obroty: wykonane tylko przez jedno ramię, mało płynne 

- dwutakt: rzut do kosza w 2 próbach 

- rzut z dystansu: musi być zaakcentowane naskok i zeskok 



 

PIŁKA SIATKOWA  
PRZEBICIE PIŁKI PRZEZ SIATKĘ (zbicie, plasowanie, kiwnięcie) 
Wykonanie elementów w parach z dowolnie wybranym partnerem w 6 próbach. 

Cel. 

- każdy z elementów wykonany dwukrotnie bezbłędnie, atak w wyznaczone 

prze nauczyciela miejsce na boisku 

Bdb. 

- każdy z elementów wykonany dwukrotnie bezbłędnie w dowolne miejsce na 

boisku 

Db. 

-drobne błędy techniczne w wykonaniu elementów  

Dst. 

- wykonanie elementów w 3 próbach z drobnymi błędami technicznymi  

Dop. 

- wykonanie elementów w kilku próbach (do skutku) z błędami technicznymi. 

ZASTAWIENIE POJEDYNCZE I PODWÓJNE 

Ćwiczący w dwójkach ustawieni są na obu skrzydłach, wykonują zastawienie 

pojedyncze następnie jeden z nich dochodzi do drugiego i wykonują 

zastawienie podwójne. 

Cel. 

- elementy wykonane bezbłędnie technicznie: odpowiednie dojście do 

partnera, odpowiednie ułożenie dłoni i rąk nad siatką, bezpieczne lądowanie. 

Skuteczne zastawienie ataku z drugiej strony 

Bdb. 

- elementy wykonane bezbłędnie technicznie: odpowiednie doj ście do 

partnera, odpowiednie ułożenie dłoni i rąk nad siatką, bezpieczne lądowanie. 

Próba zastawienia ataku z drugiej strony 

Db. 

- elementy wykonane poprawnie technicznie: odpowiednie dojście do partnera, 

drobne błędy w ułożeniu dłoni i rąk nad siatką, bezpieczne lądowanie. Próba 

zastawienia ataku z drugiej strony 

Dst. 

-  odpowiednie dojście do partnera, drobne błędy w ułożeniu dłoni i rąk nad 

siatką, bezpieczne lądowanie. Próba zastawienia ataku z drugiej strony 

Dop. 

-   zbyt wolne dojście do partnera, błędy techniczne w zastawieniu, próba zasta-

wienia ataku z drugiej strony 



 

ĆWICZEINA OGÓLNOROZWOJOWE 

W PODPORZE PRZODEM UGINANIE I PROSTOWANIE RR - „POMPKI” 

 

OCENA DOP DOST DB BDB CEL 

KLASA III do 20 21 - 33 34 - 46 47 - 60 Powyżej 60 

WSPINANIE PO LINIE 

Cel. 

- wspinanie na RR na pełną wysokość z dotknięciem do szyny i zejście na  

samych RR, nogi utrzymane w poziomie 

Bdb. 

- wspinając się dozwolona jest pomoc NN (3x) lub wspięcie na samych rękach 

Db. 

- wspinając się dozwolona jest pomoc NN (4x) 

Dst. 

-  wspinanie na pełną wysokość z dotknięciem do szyny, dozwolona pomoc  

nogami (5x) 

Dop. 

- wspinanie na pełną wysokość bez dotknięcia szyny, dozwolona dowolna 

ilość przechwytów nogami i rękami.

 



 

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA I ANALIZY OSIĄGNIĘĆ 
UCZNIÓW 

Osiągnięcia uczniów dokumentowane są zapisem wyników w zeszytach 

nauczycieli wychowania fizycznego oraz ocenami w dziennikach lekcyjnych. 

Analiza postępu lub regresu wyników dokonywana jest przy nauczycielu uczą-

cym w danej klasie i przedstawiana na zebraniach zespołu przedmiotowego. 

Wspólnie podejmowane są wnioski do dalszej pracy. 

SPOSOBY GROMADZENIA INFORMACJI O OSIĄGNIĘCIACH 
UCZNIA, KLASY, SZKOŁY 

Osiągnięcia uczniów, klas i szkoły gromadzone są w kronice i przedsta-
wione w gablocie (dyplomy, zdjęcia, puchary, artykuły z gazet, 
podziękowania). Dodatkowo rekordy lekkoatletyczne z danego roku szkolnego 
eksponowane są na „tablicach rekordów”. Popularyzowane i przedstawiane są 
również osiągnięcia i sukcesy uczniów w dyscyplinach nie objętych 
współzawodnictwem sportowym. 


