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Cele Przedmiotowych Zasad Oceniania z wychowania fizycznego: 
 

• oparcie pracy edukacyjnej na Podstawie programowej, uszczegółowionej  
w Planie Pracy WF, 

• podniesienie stanu opanowania umiejętności kluczowych, 
• dostarczenie nauczycielom możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągania 

założonych celów kształcenia, szczególnie w zakresie umiejętności,      
• wdrożenie uczniów do efektywnej samooceny oraz rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w edukacji szkolnej, 
• pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia, 
• pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju, 
• przedstawienie uczniom jasno określonego celu oceniania, 
• dążenie do rzetelności i trafności oceniania, 

• potraktowanie oceniania jako integralnej części planu nauczania, 
• przedstawienie uczniom zrozumiałych i jasnych kryteriów oceniania, 
• ujednolicenie kryteriów oceniania stosowanych przez nauczycieli wychowania 

fizycznego, 
• dostarczenie rodzicom, opiekunom informacji o postępach, trudnościach  

i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

 
Przedmiot kontroli i oceny ucznia z wychowania fizycznego. 
 
Ocena z wychowania fizycznego na koniec okresu i na koniec roku szkolnego jest 
wypadkową takich składników jak: 
 
 

1. Postawa ucznia 
 
• Aktywność i zaangażowanie 
• Przygotowanie do zajęć( odpowiedni strój) 
• Systematyczność udziału w zajęciach  
• Postawa wobec przedmiotu 

• Wywiązywanie się z postawionych zadań 
• Udział w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych i zawodach sportowych 
• Praca na rzecz  szkolnego wychowania fizycznego 
 
 
 
 

 
 
2. Zachowanie na zajęciach 

 
• Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
• Stosunek do nauczyciela/prowadzącego i innych uczniów 

• Przestrzeganie ustalonych reguł i przepisów 
• Kultura słowa 
 



 
3. Poziom umiejętności ruchowych 

 
• Postęp w opanowaniu umiejętności: utylitarnych, rekreacyjnych, i sportowych 
wymienionych w podstawie programowej wychowania fizycznego 

 
4. Wiadomości z zakresu edukacji fizycznej 

 
• Znajomość zdrowego stylu życia 
• Podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i zespołowych  
• Podstawowe przepisy drogowe 

• Wiadomości odnoszące się do zdrowia, rozwoju fizycznego, psychicznego, 
społecznego i sprawności 
• Podstawowe wiadomości z olimpizmu 
 
 

 
Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą w pełni brać udziału 

w zajęciach wychowania fizycznego, zobowiązani są do przedstawienia 
odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego nauczycielowi prowadzącemu. 
 
Uwagi do kryteriów oceny uczniów 

1. O jakości wystawionej oceny powinien decydować poziom, jaki reprezentuje uczeń  
w zakresie poszczególnych kryteriów. Należy zwrócić uwagę na wysiłek, jaki uczeń 
wkłada w czynione postępy oraz aktywną jego postawę. 

2. Uczeń ma prawo zgłosić, że jest nieprzygotowany do zajęć ( brak stroju 
sportowego). 

3. Uczniowie zgłaszają swoje nieprzygotowanie do zajęć przed lekcją. 
4. Dziewczęta w czasie niedyspozycji zwalniane są z wykonywania intensywnego 

wysiłku fizycznego, natomiast obowiązuje je aktywne uczestnictwo w zajęciach.  
W indywidualnych przypadkach nauczyciel decyduje o zwolnieniu z ćwiczeń. 

5. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na podstawie zaświadczenia ( lekarskie,  
od rodziców) nie są zwalniani z obowiązku obecności na lekcji i udziału  
w niej. 

6. Dopuszczalna ilość zwolnień w okresie przez rodzica wynosi 5 godzin lekcyjnych. 

7. Uczeń, który jest nieobecny na sprawdzianie, ma obowiązek przystąpić do niego  
w okresie 2 tygodni od przyjścia do szkoły lub w terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela. W przypadku nie przystąpienia do zaliczenia uczeń otrzymuje wpis do 
dziennika w postaci ,,nb”. 

8. Należy zachęcać uczniów do oceny swoich zadań ( do samokontroli i kontroli 
wzajemnej). 

9. W celu wywołania i wzmacniania pozytywnej motywacji uczniów do aktywności 

ruchowej należy eksponować ich sukcesy. Nieudane próby zaliczenia określonej 
formy aktywności ruchowej nie mogą być przedmiotem krytycznych uwag. 

 
 
 
 

 
 
10. Nagradzać oceną bardzo dobrą lub dobrą nie tylko za wysiłek w wykonaniu zadań 

kontrolno oceniających, ale także za postępy w jednostce lekcyjnej lub za wykazane 
się specjalną inwencją twórczą. 

11. Należy dążyć, aby czynności kontroli i oceny przejmował stopniowo uczeń. 
12. Uczniom trzeba stawiać konkretne wymagania, a w ocenianiu uwzględniać 

obiektywne możliwości fizyczne ucznia ( rozwój fizyczny i stan zdrowia). 



13. Ogólna sprawność fizyczna mierzona jest testem sprawności motorycznej na 
podstawie publikacji L. Denisiuka: Tabele punktacji sprawności fizycznej, WSiP, 
Warszawa 1975. 

 
 

 

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny 
 
Poziom umiejętności ruchowych sprawności fizycznej podlega ocenie w skali 
sześciostopniowej (0-6). 
 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 
Obszar oceniania Szczegółowe kryteria oceny 
Postawa ucznia na zajęciach 1. Wykazuje bardzo dużą aktywność i 

zaangażowanie na lekcjach.  

2. Jest zawsze przygotowany do zajęć (posiada 
zawsze strój sportowy).  

3. Wkłada bardzo dużo wysiłku w wykonywane 

zadania.  
4. Powierzone mu zadania wykonuje sumiennie i 

starannie.  
5. Systematycznie uczęszcza na zajęcia - 

ewentualne nieobecności ma usprawiedliwione.  

6. Przestrzega zasad fair play na boisku i w 
życiu.  

7. Chętnie uczestniczy w zajęciach 

pozalekcyjnych.  
8. Jest zaangażowany w działalność sportową 

szkoły.  

9. Chętnie pracuje na rzecz szkolnego 
wychowania fizycznego. 

 10. Chętnie reprezentuje szkołę w rozgrywkach 

sportowych. 
11.Opracowuje referat z edukacji zdrowotnej. 

Zachowanie ucznia na zajęciach 1.Prezentuje postawę godną naśladowania: jest 

koleżeński, życzliwy, cechuje go wysoka 
kultura osobista.  
2. Nigdy nie używa wulgaryzmów.  
3. Nigdy nie stosuje przemocy wobec innych.  

4. Troszczy się o bezpieczeństwo swoje i 
innych.  
5. Zawsze przestrzega ustalonych reguł i zasad 
postępowania.  
6. Doskonale potrafi współpracować na boisku 

i poza nim.  
7. Potrafi dokonać samooceny własnego 
zachowania.  
8. Jest odpowiedzialny za zdrowie własne i 

innych: nie pali papierosów, nie pije alkoholu, 
nie zażywa narkotyków i środków 
psychoaktywnych oraz stosuje zasady 



bezpieczeństwa.  

9. Właściwie pełni rolę zawodnika, sędziego i 
kibica. 
 10. Właściwie i z szacunkiem odnosi się do 
nauczyciela. 

Poziom umiejętności ruchowych 1.Wkłada bardzo duży wysiłek w opanowanie 
nowych umiejętności ruchowych: sportowych, 
rekreacyjnych, utylitarnych i organizacyjnych.  

2.Opracowuje i przeprowadza rozgrzewkę.  
3. Opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń 
kształtujących wybrane zdolności motoryczne, 
w tym: wzmacniających mięśnie brzucha, 

grzbietu oraz kończyn górnych i dolnych, 
rozwijających gibkość, zwiększających 
wytrzymałość.  
4. Opracowuje rozkład dnia, uwzględniając 
proporcje między pracą a wypoczynkiem, 

wysiłkiem umysłowym a fizycznym.  
5. Opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń 
ułatwiających utrzymywanie prawidłowej 
postawy ciała.  

6. Planuje i wykonuje prosty układ 
gimnastyczny..  
7. Stosuje w grze: odbicie piłki oburącz 
sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i 
bekhend oraz zwody.  

8. Ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i 
obronie. '  
9.Opracowuje indywidualnie, w parze lub 
zespole dowolny układ tańca. 

Wiadomości z zakresu edukacji 
fizycznej 

1.Wyjaśnia zależność pomiędzy aktywnością 
fizyczną a zdrowiem. 

2.Wymienia i omawia zasady zdrowego stylu 
życia. 
3. Omawia sposoby postępowania w sytuacji 
zagrożenia zdrowia lub życia. 
4.Wyjaśnia, dlaczego należy chronić organizm 

przed nadmiernym nasłonecznieniem i 
wyziębieniem. 
5.Zna zasady bezpieczeństwa podczas zajęć 
ruchowych oraz zasady bezpiecznego 

zachowania się nad wodą i w górach. 
6.Wymienia zasady czystej gry w sporcie i w 
życiu  oraz wyjaśnia, dlaczego należy 
przestrzegać ustalonych reguł w trakcie 
rywalizacji sportowej. 

7.Opisuje prawidłową postawę ciała. 
8. Wymienia metody i zasady hartowania 
organizmu. 
9.Zna podstawowe przepisy gier rekreacyjnych 

i sportowych. 
10. Wymienia nazwiska wybitnych polskich 



sportowców. 

11. Zna podstawowe zasady poruszania się po 
drodze. 
12.Omawia prawidłowe zachowanie się 
zawodnika i kibica. 
13.Zna zasady zachowania się na  balu, 

zabawie tanecznej, dyskotece.  
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

 

Obszar oceniania Szczegółowe kryteria oceny 
Postawa ucznia na zajęciach 1. Na zajęciach jest aktywny i zaangażowany.  

2. Jest przygotowany do zajęć (dopuszcza się 

dwukrotny brak stroju sportowego w semestrze).  
3. Starannie i sumiennie wykonuje powierzone 

mu zadania.  

4. Systematycznie uczęszcza na zajęcia - zdarzają 
się nieobecności nie usprawiedliwione.  

5. Przestrzega zasad fair play na boisku.  
6. Dość regularnie uczestniczy w zajęciach 

pozalekcyjnych.  

7. Pracuje na rzecz szkolnego wychowania 

fizycznego. 

8.Opracowuje referat z edukacji zdrowotnej. 

Zachowanie ucznia na zajęciach 1. Jest koleżeński i kulturalny wobec innych.  
2. Zdarzają mu się pojedyncze przypadki 

brzydkiego wyrażania się.  
3. Zdarzają mu się pojedyncze przypadki 
użycia siły wobec innych.  
4. Stara się przestrzegać ustalonych reguł i 

zasad postępowania.  
5. Unika zachowań zagrażających zdrowiu 
własnemu i innych.  
6. Przestrzega zasad bezpieczeństwa na 
zajęciach.  

7. Współpracuje w zespole.  
8. Dokonuje próby samooceny własnego 
zachowania.  
9. Stara się właściwie pełnić rolę zawodnika, 

sędziego i kibica.  
10. Właściwie odnosi się do nauczyciela. 

Poziom umiejętności ruchowych 1.Stara się opanować jak najwięcej nowych 
umiejętności ruchowych: sportowych, 

rekreacyjnych, utylitarnych.  
2.Z małymi wskazówkami nauczyciela 
opracowuje i przeprowadza rozgrzewkę.  
3.W miarę poprawnie opracowuje rozkład dnia, 
uwzględniając proporcje między pracą a 

wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a 



fizycznym.  

4.Demonstruje po trzy ćwiczenia kształtujące 
wybrane zdolności motoryczne, w tym: 
wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz 
kończyn górnych i dolnych, rozwijające 
gibkość, zwiększające wytrzymałość.  

5.Demonstruje trzy ćwiczenia ułatwiające 
utrzymanie prawidłowej postawy ciała.  
6. Planuje i wykonuję prosty układ 
gimnastyczny.  

7. Stosuje w grze w miarę poprawnie: odbicia 
piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, 
forhend i bekhend oraz zwody.  
 

Wiadomości z zakresu edukacji 
fizycznej 

1.Wymienia podstawowe zasady aktywnego 

wypoczynku.  

2. Wymienia zasady bezpieczeństwa podczas 
zajęć ruchowych oraz zasady bezpiecznego 
zachowania się nad rzeką i w górach.  
3. Wymienia podstawowe cechy prawidłowej 

postawy ciała. 
4. Zna podstawowe przepisy gier 
rekreacyjnych i sportowych. 
5. Zna podstawowe zasady poruszania się po 
drodze. 

6. Omawia postępowanie w sytuacji zagrożenia 
życia lub zdrowia. 
7. Wymienia podstawowe zasady hartowania 
organizmu. 

8. Zna podstawowe zasady zachowanie się 
zawodnika i kibica.  
9.Wie jak  zachować się na  zabawie tanecznej, 
dyskotece. 
10.Podaje niektóre nazwiska znanych polskich 

sportowców. 
11.Wie, jak udzielić poszkodowanemu 
pomocy. 
12.wie, Jak chronić się przed nadmiernym 

nasłonecznieniem. 
 
 
 
 

 

 

Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 
Obszar oceniania Szczegółowe kryteria oceny 

Postawa ucznia na zajęciach 1. Nie zawsze jest aktywny i zaangażowany na 
zajęciach.  



2. Z reguły jest przygotowany do zajęć 

(dopuszcza się czterokrotny brak stroju w 

semestrze).  
3. Dość często jest nieobecny na zajęciach.  

4. Potrzebuje motywacji podczas wykonywania 

zadań ruchowych.  
5. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy 

nieregularnie.  

6. Nie pracuje na rzecz szkolnego wychowania 
fizycznego. 

Zachowanie ucznia na zajęciach 1. Swoim zachowaniem nie budzi większych 

zastrzeżeń.  
2. Stara się być koleżeński wobec innych.  
3. Czasami zdarzają się przypadki użycia 
wulgaryzmów.  
4. Czasami zdarzają się przypadki użycia siły 

wobec innych.  
5. Stara się przestrzegać ustalonych reguł i 
zasad zachowania oraz zasad bezpieczeństwa.  
6. Zdarzają się przypadki niewłaściwych 

zachowań zagrażających zdrowiu własnemu i 
innych.  
7. Nie zawsze potrafi współpracować w 
zespole.  
8. Nie dokonuje próby samooceny własnego 

zachowania.  
9. Nie zawsze właściwie pełni rolę zawodnika, 
sędziego czy kibica.  
10. Czasami odnosi się niewłaściwie do 

nauczyciela. 

Poziom umiejętności ruchowych 1.Nie wykazuje specjalnego zaangażowania w 
opanowanie nowych umiejętności ruchowych.  
2. Przeprowadza rozgrzewkę z dużą pomocą 
nauczyciela.  
3.Demonstruje po jednym ćwiczeniu 

kształtującym wybrane zdolności motoryczne.  
4.Z pomocą nauczyciela opracowuje rozkład 
dnia, uwzględniający. proporcje między pracą 
a wypoczynkiem.  

5. Wykonuje prosty układ gimnastyczny.  
6.Stosuje w grze z pewnymi błędami elementy 
techniki: odbicia dolne, zagrywkę, forhend i 
bekhend oraz zwody.  
7. Popełnia pewne błędy przy ustawianiu się w 

ataku i obronie. 
8.Stara się wykonać dowolny układ. 
 

Wiadomości z zakresu edukacji 
fizycznej 

1.Ma pewne kłopoty z wymienieniem  
podstawowych zasad zdrowego stylu życia. 
2.Wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia 

zdrowia i życia. 



3.Wymienia niektóre zasady bezpieczeństwa 

podczas   zajęć ruchowych oraz wie, jak 
zachować się nad woda i w górach. 
4. Wymienia co najmniej dwie wady postawy 
ciała. 
5.Zna pobieżnie przepisy gier rekreacyjnych i 

sportowych. 
6.Zna podstawowe przepisy poruszania się po 
drodze. 
7.Rozumie rolę aktywności fizycznej dla 

zdrowia człowieka. 
8.Zna podstawowe sposoby ochrony przed 
nadmiernym nasłonecznieniem. 
9.Zna ogólne zasady zachowania się w roli 
kibica i zawodnika. 

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 
Obszar oceniania Szczegółowe kryteria oceny 

Postawa ucznia na zajęciach 1. Nie wykazuje aktywności na zajęciach.  

2. Bywa często nieprzygotowany do zajęć.  
3. Bardzo często jest nieobecny na zajęciach.  

4. Powierzone mu zadania wykonuje niestarannie 
i niedbale.  

5. Nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych.  
6. Nie pracuje na rzecz szkolnego wychowania 

fizycznego i nie szanuje powierzonego mu 

sprzętu sportowego. 

Zachowanie ucznia na zajęciach 1.Wykazuje braki w zakresie wychowania 
społecznego - wobec innych jest niekulturalny 
i niekoleżeński.  

2. Często używa wulgaryzmów i brzydkich 
wyrażeń.  
3. Często używa siły wobec innych, zdarzają 
się przypadki agresji.  
4. Nie potrafi współpracować w zespole.  

5. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na 
zajęciach.  
6.Stwarza zagrożenie dla własnego zdrowia 
poprzez niewłaściwe i niezdrowe zachowania i 

postawy.  
7. Nie potrafi zachować się jako zawodnik, 
sędzia i kibic.  
8. Często odnosi się niewłaściwie do 

nauczyciela. 

Poziom umiejętności ruchowych 1. Nie wykazuje chęci do opanowania nowych 

umiejętności ruchowych.  



2. Nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki.  

3.Nie potrafi lub nie chce zademonstrować po 
jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane 
zdolności motoryczne.  
4. Nie potrafi opracować prawidłowego 
rozkładu dnia.  

5.Nie potrafi w miarę poprawnie zastosować w 
grze: odbicia oburącz dolnego piłki, zagrywki 
oraz zwodów.  
6. Nie wykonuje dowolnego układu tańca. 

Wiadomości z zakresu edukacji 
fizycznej 

1.Wymienia tylko niektóre zasady zdrowego 
stylu życia. 
 2.Nie rozumie zależności pomiędzy 
aktywnością fizyczną a zdrowiem. 

 3.Nnie potrafi wymienić podstawowych zasad 
bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych. 
4.Nie zna sposobów postępowania w sytuacji 
zagrożenia zdrowia lub życia. 
5.Nie , wie jak ochronić organizm przed 

nadmiernym nasłonecznieniem. 
6.Nie potrafi podać przykładu wady postawy 
ciała. 
7.Bardzo słabo zna podstawowe przepisy gier 

rekreacyjnych i sportowych. 
8. Bardzo słabo zna podstawowe przepisy 
poruszania się po drogach. 
9.Nie potrafi wymienić metod i zasad 

hartowania. 
10.Nie potrafi wymienić zasad zachowania się 
w roli zawodnika i kibica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 
Obszar oceniania Szczegółowe kryteria oceny 



Postawa ucznia na zajęciach 

 

 

1. Na zajęciach nie wykazuje żadnej 

aktywności.  

2. Regularnie jest nieprzygotowany do zajęć.  
3. Bardzo często opuszcza zajęcia.  

4. Powierzone mu zadania wykonuje bardzo 

niestarannie, okazując lekceważący stosunek 
do tego, co robi.  

Zachowanie ucznia na zajęciach 1. Wykazuje bardzo duże braki w zakresie 

wychowania społecznego -jest bardzo 
niekulturalny i wrogo nastawiony wobec 
innych.  
2. Bardzo często używa brzydkich wyrażeń i 

wulgaryzmów wobec innych uczniów.  
3. Jest agresywny wobec innych.  
4. Stwarza poważne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa innych.  
5. Nie przestrzega zasad zdrowego stylu życia. 
6.Jest niekulturalny i arogancki wobec 

nauczyciela. 

Poziom umiejętności ruchowych 1.Nie podejmuje żadnych prób opanowania 
nowych umiejętności sportowych i 
rekreacyjnych.  

2. W czasie gry umyślnie stosuje błędną 
technikę.  
3. Nie zależy mu na opanowaniu żadnych 

nowych umiejętności. 

Wiadomości z zakresu edukacji 
fizycznej 

1.Nie potrafi wymienić zasady zdrowego stylu 
życia. 

2.Nie odpowiada na zadawane mu pytania lub 
odpowiada jednym słowem. 
3.Nie zna podstawowych przepisów gier oraz 
przepisów ruchu drogowego. 
4.Nie zależy mu na przyswojeniu nowych 

wiadomości. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 



Obszar oceniania Szczegółowe kryteria oceny 

Postawa ucznia na zajęciach 1. Na zajęciach nie wykonuje i nie chce 

wykonywać żadnych powierzonych mu zadań.  
2. Wykazuje skrajnie lekceważący stosunek do 

przedmiotu.  

3. Do zajęć nigdy nie jest przygotowany.  
4. Samowolnie i nagminnie opuszcza zajęcia. 

Zachowanie ucznia na zajęciach 1.Systematycznie łamie zasady współżycia z 
innymi -jest skrajnie nie-kulturalny, bardzo 
wrogo nastawiony do innych, nagminnie 
stosuje przemoc wobec innych.  

2. Używa bardzo wulgarnego języka.  
3. Jest niebezpieczny dla innych uczniów.  
4. Do nauczyciela odnosi się skrajnie 
niewłaściwie i bardzo arogancko.  
5. Z premedytacją dezorganizuje pracę na 

zajęciach. 

Poziom umiejętności ruchowych 1. Nie wykonuje żadnych powierzonych mu 
zadań na zajęciach.  
2.Nie podchodzi do ćwiczeń i pokazuje swoim 

zachowaniem, że nie zależy mu na 

opanowaniu żadnych umiejętności 

ruchowych. 

Wiadomości z zakresu edukacji 
fizycznej 

1.Z uporem i premedytacją nie udziela 
odpowiedzi na żadne z zadanych mu pytań. 

2.Nie chce przyswoić żadnych wiadomości 
dotyczących wychowania fizycznego i 
zdrowia. 
3.Lekceważy wszelkie próby nawiązania z nim 
rozmowy na omawiany temat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceny z wychowania fizycznego  obejmują: 



 

1. MOTORYCZNOŚĆ: 

• Skok w dal z miejsca 

• Rzut piłką lekarską 3 kg tyłem 

• Bieg szybkościowo- zwinnościowy 4 x 10m z przenoszeniem piłeczki 

• Bieg szybkościowo- zwinnościowy 4 x 10m z przewrotem na materacu 

2. UMIEJĘTNOŚCI: 

LEKKOATLETYKA: 
Ocenie podlegają dyscypliny: 

a) skok w dal techniką naturalną 

b) pchnięcie kulą 

c) biegi: 

                     - 60m dziewczęta i chłopcy 

                - 600m dziewczęta, 1000m chłopcy 

GRY ZESPOŁOWE: 

a) piłka nożna – prowadzenie piłki , strzał na bramkę  

b) piłka siatkowa : 

                                - odbicia piłki sposobem dolnym 

                                - odbicia piłki sposobem górnym 

                                - zagrywka górna i dolna 

c) piłka koszykowa: 

                                - kozłowanie piłki RP i RL slalomem  

                                - rzut do kosza z dwutaktu  

                                - rzut do kosz po zatrzymaniu na jedno i dwa tempa 

d) piłka ręczna – kozłowanie zakończone rzutem do bramki z wyskoku 

GIMNASTYKA:  
Ocenie podlegają umiejętności: 

                                 - przewrót w przód i w tył z postawy stojącej 

                                 - przerzut bokiem  

- stanie na rękach przy ścianie/drabinkach 

- skok kuczny i rozkroczny przez kozła 

- skok kuczny przez skrzynię wszerz 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. AKTYWNOŚĆ I POSTAWA NA ZAJĘCIACH:  
 



 
a) przeprowadzenie rozgrzewki dla grupy 
b) nadprzeciętna pozytywna aktywność 

 
 
 
4. PRZYGOTOWANIE I PREZENTACJA PRACY TEORETYCZNEJ  

 

                            a)wykonanie pracy teoretycznej: plakatu, referatu, gazetki lub innej, 
związanej z: pierwszą pomocą, odżywianiem, hartowaniem organizmu, bezpieczeństwem 
na drodze i w szkole lub profilaktyką wad postawy. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


