
 

NA OCENĘ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA KONIEC 

SEMESTRU I NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO SKŁADAJĄ 

SIĘ TAKIE CZYNNIKI JAK: 

 
1. Stopień opanowania materiału  

2. Poziom sprawności ucznia i jego postęp w usprawnieniu.  

3. Stopień opanowania poszczególnych umiejętności ruchowych.  

4. Wiedza ucznia i umiejętności wykorzystywania jej w praktyce.  

5. Postawa ucznia i stosunek do wychowania fizycznego.  

6. Udział ucznia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych.  
7. Rozumienie i stosowanie w praktyce zdrowego stylu życia. 

  

I. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE 

 
Na podstawie sprawdzianów ( zadań kontrolno-oceniających ) z lekkoatletyki, gimnastyki, gier 

zespołowych, bądź testów sprawności fizycznej, oceniamy poziom umiejętności ruchowych i 

sprawności fizycznej, a także postępy w rozwoju sprawności fizycznej w ciągu roku szkolnego, a 

także aktywności na zajęciach, frekwencji, reprezentowaniu szkoły na zawodach sportowych. 

 
 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. 

 

 
 Z zakresu wiadomości ocenie podlega:  

 

- właściwe przeprowadzenie rozgrzewki, poprawny wybór ćwiczeń przygotowujących do wysiłku 

fizycznego (przynajmniej 1-2 razy w ciągu roku),  

- znajomość przepisów gier sportowych, konkurencji lekkoatletycznych, zabaw i gier ruchowych  

- historia sportu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć Polaków,  

- znajomość aktualnych wydarzeń sportowych,  

- zasady zdrowego stylu życia. 

 

Nauczyciel ocenia to za pomocą sprawdzianów, testów sprawnościowych z lekkoatletyki, 

gimnastyki, gier zespołowych. 

 
Ocenę niedostateczną można poprawić w terminie do dwóch tygodni od daty wystawienia  

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.  

 

 

II. AKTYWNOŚĆ  
 
 Nauczyciel może wystawić oceny cząstkowe za:  

- wykazaną przez ucznia inwencją twórczą  

- aktywne uczestniczenie w zajęciach,  

- pomoc ucznia na lekcji wf słabszym współćwiczącym  

- reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych  
- uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (zajęcia SKS) 

- systematyczne rekreacyjne uprawianie sportu poza szkołą  



- nauczyciel ma prawo podwyższyć ocenę o jeden, lub dwa stopnie na koniec semestru za 

reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych 

 

III. WARUNKI UZYSKIWANIA OCEN CZĄSTKOWYCH  
 

Nauczyciel na koniec semestru i roku szkolnego wystawia uczniowi dodatkową ocenę za:  

 

a) aktywność.  

b) 100% frekwencja- nauczyciel, może podnieść ocenę o jeden stopień wyżej  

c) każdorazowy udział ucznia w zawodach sportowych (reprezentowanie szkoły) – ocena celująca 

(6) 
d) uczeń który notorycznie opuszcza zajęcia, lub jest nieprzygotowany do lekcji (brak stroju), za 

trzecim nieprzygotowanie dostaje ocenę 1, każde następne nieprzygotowanie to ocena 

IV. WARUNKI POPRAWIANIA OCEN  

 
Uczeń powracający do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności lub po zwolnieniu 

lekarskim jest zobowiązany do zaliczenia zaległych sprawdzianów ( ustalając termin i formę z 

nauczycielem, jednakże w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od przyjścia do szkoły ).  

 

Jeżeli uczeń na lekcji na której odbywa się zaliczenie nie ma stroju lub jego obecność jest 

nieusprawiedliwiona otrzymuje ocenę niedostateczna. Termin zaliczenia zaległości jw.  

Uczeń ma prawo do poprawy oceny (np. ze sprawdzianu, testu) po wcześniejszym ustaleniu z 

nauczycielem terminu i formy poprawy.  

 

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

danym semestrze. Każdy kolejny brak stroju skutkuje oceną niedostateczną. Uczniowie zgłaszają 

swoje nieprzygotowanie do zajęć przed lekcją.  

Dziewczęta w czasie niedyspozycji zwalniane są z wykonywania intensywnego wysiłku 

fizycznego, zajęć na basenie (po okazaniu pisemnego zwolnienia wystawionego przez rodziców) 

natomiast obowiązuje je aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

  

Uczeń, który jest zwalniany z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zwolnienia lekarskiego, 

może nie uczestniczyć w lekcji na pierwszych i ostatnich lekcjach w-f na podstawie zgody 

rodziców, którzy biorą w tym czasie pełną odpowiedzialność za ucznia (pisemna zgoda rodzica).  
 

Uczeń który opuścił więcej niż 50% lekcji jest niesklasyfikowany. Dla takiej osoby może być 

przeprowadzony egzamin klasyfikacyjny. Sprawy dopuszczenia do egzaminu regulują odrębne 

przepisy (WSO) 

 

JEDNYM Z PODSTAWOWYCH KRYTERIÓW PRZY OCENIE UCZNIA JEST JEGO SYSTEMATYCZNY, 

AKTYWNY UDZIAŁ W ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ WYSIŁEK JAKI UCZEŃ 

WŁOŻYŁ W USPRAWNIENIU SIĘ. 

 

 

 

 

 



V. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY  

 
1. OCENA NIEDOSTATECZNA  

 

UCZEŃ:  

 

- wybiórczo uczestniczy w zajęciach, często jest do nich nieprzygotowany.  

- jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez nauczyciela,  

- ćwiczenia wykonuje z bardzo dużymi błędami technicznymi lub nie potrafi ich wykonać  

- ma bardzo niską sprawność motoryczną,  

- swoją postawą negatywnie wpływa na klasę  

- nie reaguje na polecenia i prośby nauczyciela  

- nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu  

- łamie zasady higieniczno-zdrowotne  

- swoją negatywną postawą antyzdrowotną negatywnie wpływa na innych uczniów (przychodzi 

na zajęcia pod wpływem alkoholu pali papierosy).  

- nie przystępuje lub nie kończy prób mimo możliwości.  

- nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych,  

- nie uczestniczy w życiu sportowym szkoły.  

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązać problemu zadania sprawnościowego.  

- nie wykonuje ćwiczeń i poleceń.  

- stosunek ucznia do kultury fizycznej i jego postawa społeczna są lekceważące 

 

2. OCENA DOPUSZCZAJĄCA  

 

UCZEŃ:  

 

-.opanował materiał programowy w stopniu dostatecznym, ma duże luki.  

- ćwiczy nie systematycznie na zajęciach, nieobecności są nieusprawiedliwione  

- lekceważy przedmiot sporadycznie posiada strój sportowy  

- ćwiczenia wykonuje niechętnie, niepewnie z dużymi błędami technicznymi  

- nie jest pilny, posiada bardzo niską sprawność motoryczną, która nadal się obniża  

- wykonuje tylko najprostsze ćwiczenia, nie radzi sobie w większości dyscyplin  

- umie ocenić tylko jedną ze swych zdolności motorycznych (kondycyjne i koordynacyjne)  

- ma minimalny zasób pojęć i wiadomości.  

-.nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy w praktyce.  

- zna zdrowy styl życia ale go nie stosuje (higiena osobista, nałogi, odżywianie)  

- unika lub odmawia udziału w zajęciach pozalekcyjnych  

- przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do 

ćwiczeń.  

- przeważnie nie posiada odpowiedniego stroju gimnastycznego  

 

3. OCENA DOSTATECZNA  

 

UCZEŃ:  

 

- opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znaczącymi lukami  

- opuszcza sporadycznie zajęcia i nie zawsze chętnie w nich uczestniczy  

- dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną  

- zadania i ćwiczenia wykonuje niepewnie z większymi błędami technicznymi  

- posiada mały zakres wiedzy z zakresu kultury fizycznej, której nie potrafi wykorzystać w 

praktyce.  

- potrafi dokonać samooceny własnej sprawności fizycznej  

- wykazuje brak zainteresowania zajęciami pozalekcyjnymi  

- często nie posiada odpowiedniego stroju gimnastycznego  



- zna zdrowy styl życia ( zasady higieny, nałogi, odżywianie) sporadycznie stosuje się do niego  

- zna podstawowe pojęcia i zagadnienia.  

- sporadycznie wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania problemów.  

- uczestniczy w lekcji, ale mało się stara, przeszkadza kolegom.  

- -przejawia pewne luki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń.  

 

4. OCENA DOBRA  

 

UCZEŃ:  

 

- w zasadzie opanował materiał programowy.  

- jest obecny na zajęciach –nieobecności ma usprawiedliwione  

- dysponuje dobrą sprawnością motoryczną  

- sporadycznie nie uczestniczy aktywnie w zajęciach, a przypadki takie są uzasadnione  

- posiada dobrą sprawność fizyczną i utrzymuje ją na dobrym poziomie  

-- podejmuje próby oceny własnej sprawności, umiejętności  

- zadania i ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie, oraz z małymi 

błędami  

- posiada wiadomości, które wykorzystuje w praktyce z pomocą nauczyciela  

- wybiórczo uczestniczy w zajęciach poza lekcyjnych  

- postawa i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń  

- sam pracuje nad własnym usprawnieniem i rozumie potrzebę zdrowego stylu życia  

- opanował większość umiejętności lecz w różnym stopniu.  

- radzi sobie w różnych dyscyplinach sportowych.  

- zna większość zagadnień i pojęć.  

- sprawnie posługuje się wiedzą.  

- jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń.  

 

5. OCENA BARDZO DOBRA  

 

UCZEŃ:  

 

- aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach, nieobecności ma usprawiedliwione  

- całkowicie opanował materiał programowy  

- ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie.  

- zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie 

- jest bardzo sprawny fizycznie i wykazuje duże postępy w usprawnianiu  

- jest samodzielny i pomysłowy  

- systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną  

- umie dokonać samooceny różnymi sposobami i testami  

- jego stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń, zachęca innych do udziału w lekcji  

- posiada dużą wiedzę z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje ja w praktyce  

- zna zdrowy styl życia i samodzielnie go wdraża ( nie zawsze konsekwentnie)  

- osiąga wyniki wg norm na ocenę bardzo dobrą.  

- systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym 

usprawnianiu.  

- umie zastosować wiedzę w samodzielnym rozwiązywaniu zadań.  

- podejmuje duży wysiłek , systematycznie stara się. 

- jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć nie budzi najmniejszych zastrzeżeń 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. OENA CELUJĄCA  

 

UCZEŃ:  

 

- spełnia wszystkie wymagania przynajmniej na ocenę bardzo dobrą (5) 

- aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły lub też w innych formach 

działalności związanych z kulturą fizyczną 

- regularnie bierze udział w lekcjach wychowania fizycznego, jest aktywny podczas lekcji, chętnie 

i z zaangażowaniem wykonuje powierzone mu zadania i polecenia  

- zawsze posiada właściwy strój, dostosowany do wymogów lekcji wychowania fizycznego i 

ustaleń nauczyciela  

- godnie i z sukcesami reprezentuje szkołę w zawodach ogólnopolskich i regionalnych  

- promuje zdrowie na terenie szkoły  

- rozumie i świadomie stosuje zasady zdrowego stylu życia oraz je promuje  

- jest wzorem do naśladowania na zajęciach wychowania fizycznego w szkole i środowisku  

- osiąga duży postęp w usprawnianiu się  

- wykazuje się bardzo dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością 
pomocy przy ich organizacji 
- potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę w konkurencjach, zawodach, tworzeniu nowych 

rozwiązań 

- jest bardzo zaangażowany na lekcjach 

- swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń  

- posiada prawidłowe nawyki higieniczno-zdrowotne 

- szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy i potrafi go wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem 

- rozwija swoje uzdolnienia 
 

 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

W KLASIE  

IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne 

2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć 

3) sprawność fizyczna (kontrola): 

 siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s (wg MTSF) 

 gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia (wg MTSF) 

 skok w dal z miejsca (wg MTSF)  

 bieg ze startu wysokiego na dystansie 50 m (wg MTSF) 

 bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków (wg MTSF) 

 pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – próba Ruffiera 

 

4) umiejętności ruchowe: 

 gimnastyka: 

- przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego  

- układ gimnastyczny według własnej inwencji (postawa zasadnicza, przysiad podparty, 

przewrót w przód, klęk podparty, leżenie przewrotne) 

 

 lekkoatletyka: 



- bieg krótki na 50 metrów 

- skok w dal techniką naturalną 

- bieg na 600 metrów  

- rzut piłeczką palantową 

 

 mini piłka nożna: 

- prowadzenie piłki wewnętrzną częścią stopy prawą i lewą nogą 

- uderzenie piłki do bramki wewnętrzną częścią stopy, 

 

 mini koszykówka : 

- kozłowanie piłki w marszu lub biegu po prostej ze zmianą ręki kozłującej 

- podania oburącz sprzed klatki piersiowej w marszu 

 

 mini piłka ręczna: 

- rzut do bramki jednorącz z kilku kroków marszu 

- podanie jednorącz półgórne w marszu 

 

 mini piłka siatkowa: 

- odbicie piłki sposobem oburącz górnym po własnym podrzucie 

 

 pływanie: 

- nurkowanie 

- technika kraula na grzbiecie (praca nóg oraz ramion) 

- praca nóg do kraula na piersiach  

- skoki do wody  

 

 

 

5) wiadomości: 

 uczeń zna podstawowe przepisy mini gier zespołowych (odpowiedzi ustne lub pisemny 

test) 

 uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (odpowiedzi 

ustne lub sprawdzian pisemny) 

 uczeń zna wszystkie próby ISF Zuchory, potrafi je samodzielnie przeprowadzić oraz 

indywidualnie interpretuje własny wynik  

 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

W KLASIE  

V SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

W klasie V szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne 

2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć 

3) sprawność fizyczna (kontrola): 

 siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s (wg MTSF) 

 gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia (wg MTSF) 

 skok w dal z miejsca (wg MTSF)  

 bieg ze startu wysokiego na dystansie 50 m (wg MTSF) 

 bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków (wg MTSF) 



 pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coopera  

 

4) umiejętności ruchowe: 

 gimnastyka: 

- przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego  

- podpór łukiem leżąc tyłem „mostek” 

 

 

 lekkoatletyka: 

- bieg krótki na 60 metrów 

- skok w dal techniką naturalną 

- bieg na 1000 metrów  

- rzut piłeczką palantową 

- przekazywanie pałeczki sztafetowej 

 

 

 mini piłka nożna: 

- prowadzenie piłki prostym podbiciem prawą i lewą nogą 

- uderzenie piłki do bramki prostym podbiciem po kilku krokach rozbiegu (piłka jest 

nieruchomo) 

 

 mini koszykówka : 

- kozłowanie piłki w biegu lub biegu ze zmianą ręki kozłującej i kierunku poruszania się 

- rzut do kosza z dwutaktu (dwutakt z miejsca bez kozłowania piłki) 

 

 mini piłka ręczna: 

- rzut do bramki z biegu  

- podanie jednorącz półgórne w biegu 

 

 mini piłka siatkowa: 

- odbicie piłki sposobem oburącz górnym w parach 

- zagrywka sposobem dolnym z 3-4 m od siatki 

 

 pływanie: 

- nurkowanie 

- technika kraula na grzbiecie 

- technika kraula na piersiach  

- technika pracy nóg do stylu klasycznego 

- skoki do wody  

 

5) wiadomości: 

 uczeń zna podstawowe przepisy mini gier zespołowych (odpowiedzi ustne lub pisemny 

test) 

 uczeń potrafi wyjaśnić i scharakteryzować pojęcie zdrowia wg WHO (odpowiedzi ustne 

lub sprawdzian pisemny) 

 uczeń zna test Coopera, potrafi go samodzielnie przeprowadzić oraz indywidualnie 

interpretuje własny wynik  

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

W KLASIE  

VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 



W klasie VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne 

2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć 

3) sprawność fizyczna (kontrola): 

 siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s (wg MTSF) 

 gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia (wg MTSF) 

 skok w dal z miejsca (wg MTSF)  

 bieg ze startu wysokiego na dystansie 50 m (wg MTSF) 

 bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków (wg MTSF) 

 pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coopera 

 

4) umiejętności ruchowe: 

 gimnastyka: 

- stanie na rękach przy drabinkach  

- przewrót w przód z marszu do przysiadu podpartego  

 

 lekkoatletyka: 

- bieg krótki na 100 metrów 

- skok w dal techniką naturalną 

- bieg na 1000 metrów  

- rzut piłeczką palantową 

- przekazywanie pałeczki sztafetowej 

 

 

 mini piłka nożna: 

- prowadzenie piłki prostym podbiciem prawą i lewą nogą ze zmiana tempa i kierunku 

poruszania się 

- uderzenie piłki do bramki prostym podbiciem po kilku krokach rozbiegu (piłka jest 

dogrywana od współćwiczącego) 

 

 mini koszykówka : 

- podania piłki oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem w biegu 

- rzut do kosza z dwutaktu w biegu 

 

 mini piłka ręczna: 

- rzut do bramki z biegu po podaniu od współćwiczącego  

- podanie jednorącz półgórne w biegu ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się 

 

 mini piłka siatkowa: 

- odbicie piłki sposobem oburącz dolnym w parach 

- zagrywka sposobem dolnym z 4-5 m od siatki 

 

 pływanie: 

- nurkowanie 

- technika kraula na grzbiecie 

- technika kraula na piersiach 

- technika pracy nóg do stylu klasycznego  

- skoki do wody  

 

 

5) wiadomości: 

 uczeń zna podstawowe przepisy mini gier zespołowych (odpowiedzi ustne lub pisemny 

test) 



 uczeń wymienia podstawowe zasady korzystania ze sprzętu sportowego (odpowiedzi 

ustne lub sprawdzian pisemny) 

 uczeń zna zasady i metody hartowania organizmu  

 

 

 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

W KLASIE  

VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

W klasie VII szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne 

2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć 

3) sprawność fizyczna (kontrola): 

 siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s (wg MTSF) 

 gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia (wg MTSF) 

 skok w dal z miejsca (wg MTSF) 

 bieg ze startu wysokiego na dystansie 50 m (wg MTSF) 

 bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków (wg MTSF) 

 pomiar siły względnej (wg MTSF): 

- zwis na ugiętych rękach – dziewczęta 

- podciąganie w zwisie na drążku – chłopcy 

 biegi przedłużone (wg MTSF): 

- na dystansie 800 m – dziewczęta 

- na dystansie 1000 m – chłopcy 

 

 pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coopera  

 

 

4) umiejętności ruchowe: 

 gimnastyka: 

- stanie na rękach przy drabinkach  

- łączone formy przewrotów w przód i w tył 

 

 lekkoatletyka: 

- bieg krótki na 100 metrów 

- skok w dal techniką naturalną 

- bieg na 1000 metrów  

- rzut piłeczką palantową 

- przekazywanie pałeczki sztafetowej 

- pchnięcie kulą 

- rzut oszczepem  

 

 

 piłka nożna: 

- zwód pojedynczy przodem bez piłki i uderzenie do bramki prostym podbiciem lub 

wewnętrzną częścią stopy  

- prowadzenie piłki ze zmianą kierunku poruszania się i nogi prowadzącej 



 

 koszykówka : 

- zwód pojedynczy przodem bez piłki i rzut do kosza z dwutaktu po podaniu od 

współćwiczącego  

- podania oburącz sprzed klatki piersiowej ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się 

 

 piłka ręczna: 

- rzut do bramki z wyskoku po zwodzie pojedynczym przodem bez piłki i podaniu od 

współćwiczącego  

- poruszanie się w obronie (w strefie) 

 

 

  piłka siatkowa: 

- łączone odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w parach 

- zagrywka sposobem dolnym z 5-6 m od siatki 

 

 

 

 

5) wiadomości: 

 uczeń zna podstawowe przepisy gier zespołowych (odpowiedzi ustne lub pisemny test) 

 uczeń oblicza wskaźnika BMI i interpretuje własny wynik za pomocą siatki centylowej 

(odpowiedzi ustne) 

 uczeń wymienia pozytywne mierniki zdrowia (odpowiedzi ustne lub pisemny test)   

 

 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

W KLASIE  

VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

W klasie VIII szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne 

2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć 

3) sprawność fizyczna (kontrola): 

 siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s (wg MTSF) 

 gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia (wg MTSF) 

 skok w dal z miejsca (wg MTSF) 

 bieg ze startu wysokiego na dystansie 50 m (wg MTSF) 

 bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków (wg MTSF) 

 pomiar siły względnej (wg MTSF): 

- zwis na ugiętych rękach – dziewczęta 

- podciąganie w zwisie na drążku – chłopcy 

 biegi przedłużone (wg MTSF): 

- na dystansie 800 m – dziewczęta 

- na dystansie 1000 m – chłopcy 

 

 pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coopera  

 

 



4) umiejętności ruchowe: 

 gimnastyka: 

- przerzut bokiem  

- „piramida” dwójkowa  

 

 lekkoatletyka: 

- bieg krótki na 100 metrów 

- skok w dal techniką naturalną 

- bieg na 1000 metrów  

- rzut piłeczką palantową 

- przekazywanie pałeczki sztafetowej 

- pchnięcie kulą 

- rzut oszczepem  

 

 piłka nożna: 

- zwód pojedynczy przodem z piłką i uderzenie do bramki prostym podbiciem lub 

wewnętrzną częścią stopy  

- prowadzenie piłki ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się  

 

 koszykówka : 

- zwód pojedynczy przodem z piłką i rzut do kosza z dwutaktu po podaniu od 

współćwiczącego  

- podania oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem ze zmianą miejsca i kierunku 

poruszania się 

 

 piłka ręczna: 

- rzut do bramki z wyskoku po zwodzie pojedynczym przodem z piłką i podaniu od 

współćwiczącego  

- poruszanie się w obronie „każdy swego” 

 

  piłka siatkowa: 

- wystawianie piłki sposobem oburącz górnym 

- zagrywka sposobem dolnym z 6 m od siatki 

 

5) wiadomości: 

 wymienia przyczyny i skutki otyłości, zagrożenia wynikające z nadmiernego odchudzania 

się, stosowania sterydów i innych substancji wspomagających negatywnie proces 

treningowy (odpowiedzi ustne lub pisemny test) 

 zna współczesne aplikacje internetowe i urządzenia elektroniczne do oceny własnej 

aktywności fizycznej  

 wymienia korzyści dla zdrowia wynikające z systematycznej aktywności fizycznej 

(odpowiedzi ustne lub pisemny test) 

 

 

 


