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I. WSTĘP 
 

Wspieranie rozwoju uczniów to najważniejsze zadania nauczyciela i szkoły. 
Wychowanie fizyczne wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie 
uczniów i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego 
życia. 

Szkoła zapewnia warunki realizacji określonych w podstawie programowej 
wymagań szczegółowych, które należy traktować jako wskaźniki rozwoju 
dyspozycji osobowych niezbędnych do: 
1) uczestniczenia w kulturze fizycznej w okresie nauki szkolnej, a także po 
jej zakończeniu; 
2) inicjowania i współorganizowania aktywności fizycznej; 
3) dokonywania wyboru całożyciowych form aktywności fizycznej; 
4) kształtowania prozdrowotnego stylu życia oraz dbałości o zdrowie. 
 

Szkoła, uwzględniając wymagania zawarte w nowej podstawie programowej, 
powinna rozwijać własną ofertę programową w odniesieniu do zajęć wychowania 
fizycznego, w tym zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 
 

Niniejszy program został opracowany jako program otwarty a zarazem 
uniwersalny, możliwy do zastosowania w każdej szkole i tylko od inicjatywy 
nauczyciela zależy czy zostanie on wprowadzony w całości czy też zmodyfikowany 
do potrzeb środowiskowych danej placówki. Nauczyciel po rozpoznaniu potrzeb 
uczniów oraz warunków organizacyjnych szkoły i jej otoczenia, opracowuje swój 
własny plan wynikowy/rozkład materiału/plan realizacji programu i określa, które 
wymagania edukacyjne, w jakiej ilości należy realizować. 

Tytuł programu „Trzymaj się prosto” nawiązuje do treści związanych  
z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, w szczególności do kształtowania 
prawidłowej postawy ciała w okresie dojrzewania. Zajęcia z w/w gimnastyki nie 
odbywają się w szkołach dla uczniów klas IV-VIII.  Autor proponuje namiastkę tych 
zajęć w postaci ogólnych ćwiczeń korekcyjnych na każdej lekcji, na której ze 
względów organizacyjnych jest to możliwe. 

Program posiada tabelaryczne opracowanie treści nauczania- wymagań 
szczegółowych, które powiązane z przypisanymi im kompetencjami społecznymi 
ucznia oraz podzielone do realizacji w kolejnych klasach (zgodnie z nową podstawą 
programową) powinno dawać czytelny obraz realizacji programu i uniemożliwić 
pominięcia jakiegokolwiek wymagania. Tak skonstruowany program powinien być 
pomocą dla nauczyciela również przy opracowaniu planu realizacji programu.   
      Atutem programu powinna być jego przejrzystość, nieskomplikowany układ oraz 
możliwości wyboru rozwiązań dydaktyczno- organizacyjnych.  
 Program jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej 
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 
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II. CELE KSZTAŁCENIA- WYMAGANIA OGÓLNE 
 

A. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i oceny własnego rozwoju 
fizycznego oraz sprawności fizycznej poprzez: 
- poznanie własnego organizmu i sposobów kontroli sprawności i zdrowia, 
- wyrobienie umiejętności samooceny i samokontroli sprawności fizycznej, 
- nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących określania prawidłowej 
postawy, przestrzeganie zasad w życiu codziennym, 
- wdrożenie do systematycznej samokontroli i korekty postawy ciała w 
czasie ruchu i spoczynku, 
- wdrożenie do utrzymywania higieny osobistej i otoczenia, 
-wyposażenie uczniów w niezbędny zakres wiedzy dotyczący ochrony  
i pielęgnowania zdrowia. 

B. Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach 
aktywności fizycznej poprzez: 
- udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek 
i sport; 

C. Poznawanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności 
fizycznej poprzez: 

               - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. 
               - wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, asekuracji 
                i saomoasekuracji 

D. Kształtowanie umiejętności rozumienia związku aktywności fizycznej 
ze zdrowiem oraz praktykowania zachowań prozdrowotnych poprzez: 
-wdrożenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej w środowisku 
rówieśniczym i rodzinnym, 

- promocję personalistycznej koncepcji wychowania oraz 
koncepcji sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie 
„health-related fitness” 
 

E. Kształtowanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających 
całożyciowej aktywności fizycznej poprzez: 

                 - współdziałanie w grupie; w zespole, 
- uaktywnianie zdolności organizatorskich i sędziowskich podczas 
zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, 
- wyrobienie kulturalnych postaw w różnych formach aktywności ruchowej, 

               - kontrolowanie własnych  zachowań i emocji w stosunku do siebie i innych, 
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III. TREŚCI KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE I KOMPETENCJE SPOŁECZNE KL. IV 

 

BLOK 
TEMATYCZNY 
 
 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE. UCZEŃ: 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

W ZAKRESIE UMIEJETNOŚCI. UCZEŃ: W ZAKRESIE WIEDZY.UCZEŃ: 

I. Rozwój 
fizyczny i 
sprawność 
fizyczna  

 
6) Identyfikuje swoje mocne 
strony, budując poczucie 
własnej wartości, planuje 
sposoby rozwoju oraz ma 
świadomość słabych stron, nad 
którymi należy pracować 
7) Wykazuje umiejętność 
adekwatnej samooceny swoich 
możliwości psychofizycznych 
10) Motywuje innych do 
udziału w aktywności fizycznej, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem osób o niższej 
sprawności fizycznej i SPE  
 

2.1 Poznaje swoje wymiary i masę ciała oraz 
interpretuje swoje wyniki  
z pomocą nauczyciela 

1.3. Wymienia cechy prawidłowej 
postawy ciała:  w staniu 

2.2 Poznaje pojęcie tętna spoczynkowego i 
powysiłkowego i potrafi je mierzyć (metodą 4x15 sek) 
oraz przy pomocy nauczyciela potrafi interpretować 
wyniki 

1.2.Rozróżnia  pojęcie tętna 
spoczynkowego i powysiłkowego 

2.4 Wykonuje test Coopera z możliwością 
zatrzymania- marszu 

1.2. Rozróżnia  pojęcie tętna 
spoczynkowego i powysiłkowego 

2.3  Wykonuje próbę siły mm brzucha oraz gibkości 
kręgosłupa według Indeksu Sprawności Fizycznej  
K. Zuchory 

1.1 Rozpoznaje wybrane zdolności 
motoryczne człowieka: siła, szybkość, 
wytrzymałość  
 
 

2.4 Demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym 
siłę i gibkość  

1.1 Rozpoznaje wybrane zdolności 
motoryczne człowieka: siła, szybkość, 
wytrzymałość  
 

2.5 Wykonuje ćwiczenia wspomagające utrzymanie 
prawidłowej postawy ciała w siadzie 
 

 

 
1.3. Wymienia cechy prawidłowej 
postawy ciała: w siadzie 
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II. Aktywność 
fizyczna 

1) uczestniczy w sportowych 
rozgrywkach klasowych w roli 
zawodnika, stosując 
zasady „czystej gry”: szacunku 
dla rywala, respektowania 
przepisów gry, 
podporządkowania 
się decyzjom sędziego, potrafi 
właściwie zachować się w 
sytuacji 
zwycięstwa i porażki, 
podziękować za wspólną grę; 
2) pełni rolę organizatora, 
sędziego i kibica w ramach 
szkolnych zawodów 
sportowych; 
3) wyjaśnia zasady 
kulturalnego kibicowania; 
5) omawia znaczenie dobrych 
relacji z innymi ludźmi, w tym z 
rodzicami oraz 
rówieśnikami tej samej i 
odmiennej płci; 
8) wykazuje kreatywność w 
poszukiwaniu rozwiązań 
sytuacji problemowych; 
9) współpracuje w grupie 
szanując poglądy i wysiłki 
innych ludzi, wykazując 
asertywność i empatię; 

2.1 Potrafi kozłować piłkę w marszu i ruchu, prowadzić 
piłkę nogą ze zmianą kierunku ruchu, wykonać 
podania oburącz i jednorącz w miejscu i marszu, 
wykonać rzut piłki do kosza z miejsca, rzut piłki do 
bramki z miejsca, rzut i starzał  do bramki z miejsca, 
odbić piłkę sposobem górnym 

1.1 Opisuje sposób wykonania 
poznanych umiejętności ruchowych, 
potrafi wskazać własne błędy ? 

2.2 Uczestniczy w minigrach: rzucanka siatkarska, 
dwa ognie, piłka do kapitana, w dziada 

1.2 Rozróżnia pojęcie taktyka technika 

2. 3 Organizuje w gronie rówieśników wybraną 
zabawę lub grę ruchową, wg inwencji własnej, 
stosując przepisy w formie uproszczonej  

1.4. Wymienia miejsca, obiekty i 
urządzenia w najbliższej okolicy, które 
można wykorzystać do aktywności 
fizycznej 

2. 4 Uczestniczy w wybranej regionalnej  zabawie  
lub grze  ruchowej: kwadrant 

1.2 Rozróżnia pojęcie taktyka technika 

7) wykazuje umiejętność 
adekwatnej samooceny swoich 

2.5 wykonuje przewrót w przód z różnych pozycji 
wyjściowych 

1.1 Opisuje sposób wykonania 
poznanych umiejętności ruchowych, 
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możliwości psychofizycznych 
4) wyjaśnia, jak należy 
zachować się w sytuacjach 
związanych z aktywnością 
taneczną 

potrafi wskazać własne błędy ? 

2. 6 wykonuje dowolny układ gimnastyczny(piramidę 
w parach) lub taneczny w oparciu o własną 
ekspresję ruchową  

1.1 Opisuje sposób wykonania 
poznanych umiejętności ruchowych 

6) identyfikuje swoje mocne 
strony, budując poczucie 
własnej wartości, planuje 
sposoby rozwoju oraz ma 
świadomość słabych stron, nad 
którymi należy 
pracować; 
7) wykazuje umiejętność 
adekwatnej samooceny swoich 
możliwości psychofizycznych; 
10) motywuje innych do 
udziału w aktywności fizycznej, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
osób o niższej sprawności 
fizycznej i SPE 

2.7  wykonuje bieg krótki ze startu wysokiego: 60 m 
 

1. 4 wymienia miejsca, obiekty i 
urządzenia w najbliższej okolicy, które 
można wykorzystać do aktywności 
fizycznej 
 

2.8  wykonuje marszobiegi w terenie: chłopcy 800 m, 
dziewczęta 600 m lub test Coopera ( zamiast w bloku 
I) 
 

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

2.9 wykonuje rzut z miejsca i z krótkiego rozbiegu 
lekkim przyborem; 
 

1.5 wyjaśnia co symbolizują flaga i 
znicz olimpijski, rozróżnia pojęcia 
olimpiada 
i igrzyska olimpijskie 

2.10  wykonuje skok w dal z miejsca i z krótkiego 
rozbiegu 

1.5 wyjaśnia co symbolizują flaga i 
znicz olimpijski, rozróżnia pojęcia 
olimpiada 
i igrzyska olimpijskie 

III. 
Bezpieczeństwo 
w aktywności 
fizycznej 

7) wykazuje umiejętność 
adekwatnej samooceny swoich 
możliwości psychofizycznych; 
8) wykazuje kreatywność w 
poszukiwaniu rozwiązań 
sytuacji problemowych; 
9) współpracuje w grupie 
szanując poglądy i wysiłki 
innych ludzi, wykazując 

2.1  respektuje zasady bezpiecznego zachowania się 
podczas zajęć ruchowych; 
 

1.1  zna regulamin sali gimnastycznej i 
boiska sportowego; 
 

2.2  wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier 
ruchowych; 

1.2 opisuje zasady bezpiecznego 
poruszania się po boisku; 
 

2.3 posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich 
przeznaczeniem 

1.3 wymienia osoby, do których należy 
zwrócić się o pomoc w sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia 
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asertywność i empatię; 
10) motywuje innych do 
udziału w aktywności fizycznej, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem osób o niższej 
sprawności fizycznej i SPE 

 
2.4 wykonuje elementy samoochrony przy upadku, 
zeskoku. 

1.3.  wymienia osoby, do których należy 
zwrócić się o pomoc w sytuacji 
zagrożenia zdrowia lub życia. 

IV. Edukacja 
zdrowotna 

 2.1 przestrzega zasad higieny osobistej i czystości 
odzieży; 
 

1.1 opisuje jakie znaczenie ma 
aktywność fizyczna dla zdrowia; 
1.4  opisuje zasady doboru stroju do 
warunków atmosferycznych w trakcie 
zajęć ruchowych 

2.2 przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych 
sytuacjach. 

1.2 opisuje piramidę żywienia i 
aktywności fizycznej; 
1.3  opisuje zasady zdrowego 
odżywiania 
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III. TREŚCI KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE I KOMPETENCJE SPOŁECZNE KL. V-VI 

 

BLOK 
TEMATYCZNY 
 
 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE. UCZEŃ: 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

W ZAKRESIE UMIEJETNOŚCI. UCZEŃ: W ZAKRESIE WIEDZY.UCZEŃ: 

I. Rozwój 
fizyczny i 
sprawność 
fizyczna  

 
6) Identyfikuje swoje mocne 
strony, budując poczucie 
własnej wartości, planuje 
sposoby rozwoju oraz ma 
świadomość słabych stron, nad 
którymi należy pracować 
7) Wykazuje umiejętność 
adekwatnej samooceny swoich 
możliwości psychofizycznych 
10) Motywuje innych do 
udziału w aktywności fizycznej, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem osób o niższej 
sprawności fizycznej i SPE  
 

2.1  wykonuje próby sprawnościowe pozwalające 
ocenić wytrzymałość tlenową, siłę i gibkość oraz z 
pomocą nauczyciela interpretuje uzyskane 
wyniki: 
- test Coopera, w kl. V z dopuszczalnym marszem, w 
kl. VI bez zatrzymania 
- kl. V elementy ISF Zuchory  
- kl. VI dokonuje samooceny i samokontroli  
sprawności fizycznej porównując własne osiągnięcia 
do średnich osiągnięć w danej grupie rówieśniczej 
według prób sprawności zaproponowanych przez 
uczniów i opracowanych przez nauczyciela lub dalej 
ISF 

1.1. wymienia kryteria oceny 
wytrzymałości w odniesieniu do 
wybranej próby testowej (np. test 
Coopera); 
1.2 wymienia kryteria oceny siły i 
gibkości w odniesieniu do wybranej 
próby testowej (np. siły mięśni brzucha, 
gibkości dolnego odcinka kręgosłupa); 

2.2 demonstruje ćwiczenia wzmacniające mięśnie 
posturalne i ćwiczenia gibkościowe , indywidualne 
 i z partnerem;  
np. pompki, brzuszki, rozciągania, taczki, plecki, 
piramidy dwójkowe  

1.3 wskazuje grupy mięśniowe 
odpowiedzialne za prawidłową postawę 
ciała. 

2.3  demonstruje ćwiczenia rozwijające zdolności 
koordynacyjne wykonywane indywidualnie 
 i z partnerem: 
np. ćwiczenia z piłka, skakanką  

1.3 wskazuje grupy mięśniowe 
odpowiedzialne za prawidłową postawę 
ciała. 

II. Aktywność 
fizyczna 

1) uczestniczy w sportowych 
rozgrywkach klasowych w roli 

2.1 wykonuje i stosuje w grze 
 PK: kozłowanie piłki w ruchu ze zmianą tempa i 

1.1.  wymienia podstawowe przepisy 
wybranych sportowych i rekreacyjnych 
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zawodnika, stosując 
zasady „czystej gry”: szacunku 
dla rywala, respektowania 
przepisów gry, 
podporządkowania 
się decyzjom sędziego, potrafi 
właściwie zachować się w 
sytuacji 
zwycięstwa i porażki, 
podziękować za wspólną grę; 
2) pełni rolę organizatora, 
sędziego i kibica w ramach 
szkolnych zawodów 
sportowych; 
3) wyjaśnia zasady 
kulturalnego kibicowania; 
5) omawia znaczenie dobrych 
relacji z innymi ludźmi, w tym z 
rodzicami oraz 
rówieśnikami tej samej i 
odmiennej płci; 
8) wykazuje kreatywność w 
poszukiwaniu rozwiązań 
sytuacji problemowych; 
9) współpracuje w grupie 
szanując poglądy i wysiłki 
innych ludzi, wykazując 
asertywność i empatię; 

kierunku, podania piłki oburącz i jednorącz w ruchu, 
rzut piłki do kosza z biegu po kozłowaniu(dwutakt), 
PN: prowadzenie piłki nogą ze zmianą tempa i 
kierunku, strzał piłki do bramki w ruchu 
PR:  kozłowanie piłki w ruchu ze zmianą tempa i 
kierunku, podania piłki jednorącz, rzut piłki do bramki 
w ruchu,  
PS: odbicie piłki oburącz sposobem górnym i dolnym, 
rozegranie „na trzy”, zagrywkę ze zmniejszonej 
odległości, kl. V – zagrywka dolna, KL. VI- zagrywka 
górna 
R: rzut i chwyt ringo 

gier zespołowych; 
1.3  opisuje podstawowe zasady taktyki 
obrony i ataku w wybranych grach 
zespołowych; 
 

 

2.2   uczestniczy w minigrach oraz grach szkolnych i 
uproszczonych np. rzucanka siatkarska, gra 
2x2,3x3,4x4, dwa ognie, piłka do kapitana, siatkówka 
nogą 

1.3  opisuje podstawowe zasady taktyki 
obrony i ataku w wybranych grach 
Zespołowych 

2.3 uczestniczy w grze rekreacyjnej pochodzącej z 
innego kraju europejskiego np. włoskie Boccia 
(dyscyplina paraolimpiady) unihokej 

1.2 opisuje zasady wybranej gry 
rekreacyjnej pochodzącej z innego 
kraju Europejskiego 
www.recallgames.com 

2. 4 Organizuje w gronie rówieśników wybraną grę 
sportową lub rekreacyjną, wg inwencji własnej 

1.1.  wymienia podstawowe przepisy 
wybranych sportowych i rekreacyjnych 
gier zespołowych 

7) wykazuje umiejętność 
adekwatnej samooceny swoich 
możliwości psychofizycznych 

2.5 wykonuje przewrót w przód z marszu i w tył z 
przysiadu 

1.4 wymienia rekomendacje aktywności 
fizycznej dla swojego wieku (np. 
Światowej Organizacji Zdrowia lub Unii 
Europejskiej) 

2.6 wykonuje wybrane inne ćwiczenie zwinnościowo-
akrobatyczne (np. 
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 stanie na rękach lub na głowie z asekuracją, przerzut 
bokiem) 

Przypis własny: wymienia zasady samo 
asekuracji i asekuracji przy 
niebezpiecznych ćwiczeniach 
gimnastycznych 

2.7. wykonuje układ ćwiczeń zwinnościowo 
akrobatycznych z przyborem lub bez 

2.8 wykonuje dowolny skok przez przyrząd z 
asekuracją; 

4) wyjaśnia, jak należy 
zachować się w sytuacjach 
związanych z aktywnością 
taneczną 

2.9. wykonuje proste kroki i figury tańców regionalnych 
i nowoczesnych; 

Własne: wymienia nazwy tanców 
regionalnych 

6) identyfikuje swoje mocne 
strony, budując poczucie 
własnej wartości, planuje 
sposoby rozwoju oraz ma 
świadomość słabych stron, nad 
którymi należy 
pracować; 
7) wykazuje umiejętność 
adekwatnej samooceny swoich 
możliwości psychofizycznych; 
 

2.10 wybiera i pokonuje trasę biegu terenowego 
Chłopcy: 1000 m 
Dziewczęta:  800 m 
 

1.6 rozumie i opisuje ideę starożytnego 
i nowożytnego ruchu olimpijskiego 

2.11  wykonuje bieg krótki ze startu niskiego - 60 
metrów 

2.12  wykonuje rzut małą piłką z rozbiegu: zalecana 
piłka tenisowa 
 

2.13  wykonuje skok w dal po rozbiegu oraz skoki 
przez przeszkody np. przez ławkę gimnastyczna, 
płotki, poprzeczkę do skoku w dal 

 10) motywuje innych do 
udziału w aktywności fizycznej, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
osób o niższej sprawności 
fizycznej i SPE 

2.14  przeprowadza fragment rozgrzewki. 
 

1.5  definiuje pojęcie rozgrzewki i 
opisuje jej zasady; 

III. 
Bezpieczeństwo 
w aktywności 
fizycznej 

7) wykazuje umiejętność 
adekwatnej samooceny swoich 
możliwości psychofizycznych; 
8) wykazuje kreatywność w 

2.1 stosuje zasady asekuracji podczas zajęć 
ruchowych; 
 

1.1 wyjaśnia, dlaczego należy 
przestrzegać ustalonych reguł w trakcie 
rywalizacji sportowej 
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poszukiwaniu rozwiązań 
sytuacji problemowych; 
9) współpracuje w grupie 
szanując poglądy i wysiłki 
innych ludzi, wykazując 
asertywność i empatię; 
 

. 
 

2.2   korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń 
sportowych 

1.3 wymienia zasady bezpiecznego 
korzystania ze sprzętu sportowego; 
 1.4 omawia zasady bezpiecznego 
zachowania się nad wodą i w górach 
w różnych porach roku 
 

2.3  wykonuje elementy samoobrony (np. zasłona, 
unik, pad) 

1.2 omawia sposoby postępowania w 
sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia 

IV. Edukacja 
zdrowotna 

10) motywuje innych do 
udziału w aktywności fizycznej, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem osób o niższej 
sprawności fizycznej i SPE 

2.1  wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk 
prawidłowej postawy ciała w postawie stojącej, 
siedzącej i leżeniu oraz w czasie wykonywania 
różnych codziennych czynności 

1.1  wyjaśnia pojęcie zdrowia; 
1.2 opisuje pozytywne mierniki zdrowia 
 

2.2  wykonuje ćwiczenia oddechowe i inne o 
charakterze relaksacyjnym np. elementy treningu 
Jacobsona lub Schulza, wizualizacja itp. podać 
literaturę  

1.5  omawia zasady aktywnego 
wypoczynku zgodne z rekomendacjami 
aktywności fizycznej dla swojego wieku 
(np. WHO lub UE). 

2.3  podejmuje aktywność fizyczną w różnych 
warunkach atmosferycznych. 

1.3 wymienia zasady i metody 
hartowania organizmu; 
1.4 omawia sposoby ochrony przed 
nadmiernym nasłonecznieniem i niską 
temperaturą; 
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III. TREŚCI KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE I KOMPETENCJE SPOŁECZNE KL. VII-VIII 

 

BLOK 
TEMATYCZNY 
 
 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE. UCZEŃ: 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

W ZAKRESIE UMIEJETNOŚCI. UCZEŃ: W ZAKRESIE WIEDZY.UCZEŃ: 

I. Rozwój 
fizyczny i 
sprawność 
fizyczna  

 
6) Identyfikuje swoje mocne 
strony, budując poczucie 
własnej wartości, planuje 
sposoby rozwoju oraz ma 
świadomość słabych stron, nad 
którymi należy pracować 
7) Wykazuje umiejętność 
adekwatnej samooceny swoich 
możliwości psychofizycznych 
10) Motywuje innych do 
udziału w aktywności fizycznej, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem osób o niższej 
sprawności fizycznej i SPE  
 

2.1 dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz 
samodzielnie interpretuje wyniki np. wskaźnik BMI  

1.1  wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą  
w budowie ciała i sprawności fizycznej 
w okresie dojrzewania płciowego 

2.2  wykonuje wybrane próby kondycyjne i 
koordynacyjne zdolności motorycznych  
- test MTSF lub kontynuacja ISF Zuchory 
-  wytrzymałość -  test Chromińskiego  lub kontynuacja 
testu Coopera (nauczycielskie testy własne) 

1.2 wymienia testy i narzędzia do 
pomiaru sprawności fizycznej 

2.3 ocenia i interpretuje poziom własnej sprawności 
fizycznej (w porównaniu do grupy rówieśniczej) 

1.3 wskazuje zastosowanie siatek 
centylowych w ocenie własnego 
rozwoju fizycznego 

2.4  demonstruje  zestaw ćwiczeń kształtujących 
wybrane zdolności motoryczne (możliwych do 
wykonania w domu?)  

1.1  wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą 
 w budowie ciała i sprawności fizycznej 
w okresie dojrzewania płciowego 

2.5 demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących 
prawidłowa postawę ciała (możliwych do wykonania w 
domu?) 

II. Aktywność 
fizyczna 

1) uczestniczy w sportowych 
rozgrywkach klasowych w roli 
zawodnika, stosując 
zasady „czystej gry”: szacunku 
dla rywala, respektowania 
przepisów gry, 
podporządkowania 

2.1 wykonuje i stosuje w grze techniczne i taktyczne 
elementy gier: w koszykówce, piłce ręcznej i piłce 
nożnej: zwody, obronę „każdy swego”, 
w siatkówce: wystawienie, zbicie i odbiór piłki; ustawia 
się prawidłowo na  boisku w ataku i obronie 
 

Przypis własny:  opisuje podstawowe 
zasady taktyki obrony i ataku w 
wybranych grach 
zespołowych; 
1.1 Omawia zmiany zachodzące w 
organizmie podczas wysiłku fizycznego 
 



15/kod 777771 

 

się decyzjom sędziego, potrafi 
właściwie zachować się w 
sytuacji 
zwycięstwa i porażki, 
podziękować za wspólną grę; 
2) pełni rolę organizatora, 
sędziego i kibica w ramach 
szkolnych zawodów 
sportowych; 
3) wyjaśnia zasady 
kulturalnego kibicowania; 
5) omawia znaczenie dobrych 
relacji z innymi ludźmi, w tym z 
rodzicami oraz 
rówieśnikami tej samej i 
odmiennej płci; 
8) wykazuje kreatywność w 
poszukiwaniu rozwiązań 
sytuacji problemowych; 
9) współpracuje w grupie 
szanując poglądy i wysiłki 
innych ludzi, wykazując 
asertywność i empatię; 

2.2   uczestniczy w grach szkolnych i uproszczonych 
jako zawodnik i sędzia  

Przypis własny: wymienia przepisy 
wybranych sportowych i rekreacyjnych 
gier zespołowych 2.3 planuje szkolne rozgrywki sportowe wg systemu 

pucharowego i „każdy z każdym” 

2.4 uczestniczy w wybranej formie aktywności 
spoza Europy np. ćwiczenia tai-ch; idyjska gra 
zespołowa kabaddi; RPA- Three tins (3 
puszki),siatko noga - Chiny 

1.5  opisuje zasady wybranej formy 
aktywności fizycznej spoza Europy  
www.recallgames.com 
 
 

7) wykazuje umiejętność 
adekwatnej samooceny swoich 
możliwości psychofizycznych 

 

2.5 wykonuje wybrane ćwiczenie zwinnościowo-
akrobatyczne (np. staniena rękach lub na głowie  
z asekuracją, przerzut bokiem, piramida dwójkowa 
lub trójkowa) 

 
Przypis własny: wymienia zasady samo 
asekuracji i asekuracji przy 
niebezpiecznych ćwiczeniach 
gimnastycznych 2.6 planuje i wykonuje dowolny układ gimnastyczny; 

4) wyjaśnia, jak należy 
zachować się w sytuacjach 
związanych z aktywnością 
taneczną 

2.7 opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub 
w zespole dowolny układ tańca z wykorzystaniem 
elementów nowoczesnych form aktywności 

fizycznej 

1.4 charakteryzuje nowoczesne formy 

aktywności fizycznej (np. pilates, 
zumba, nordic walking); 
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6) identyfikuje swoje mocne 
strony, budując poczucie 
własnej wartości, planuje 
sposoby rozwoju oraz ma 
świadomość słabych stron, nad 
którymi należy 
pracować; 
7) wykazuje umiejętność 
adekwatnej samooceny swoich 
możliwości psychofizycznych; 
 

2.8  wybiera i pokonuje trasę biegu terenowego z 
elementami orientacji 
w terenie 
Chłopcy: 1500 m 
Dziewczęta:  1200 m 

1.6 wyjaśnia ideę olimpijską, 
paraolimpijską i olimpiad specjalnych 

2.9  wykonuje przekazanie pałeczki w biegu 
sztafetowym; 

2.10 wykonuje skok w dal po rozbiegu z odbicia ze 
strefy lub belki oraz skoki przez przeszkody techniką 
naturalną 

 7) wykazuje umiejętność 
adekwatnej samooceny swoich 
możliwości psychofizycznych;  
10) motywuje innych do 
udziału w aktywności fizycznej, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
osób o niższej sprawności 
fizycznej i SPE 

2.11 diagnozuje własną, dzienną aktywność fizyczną, 
wykorzystując nowoczesne technologie (np. 
urządzenia monitorujące, aplikacje internetowe); 
 

1.3 wskazuje możliwości wykorzystania 
nowoczesnych technologii do oceny 
dziennej aktywności fizycznej 

2.12 przeprowadza rozgrzewkę w zależności od 
rodzaju aktywności 

Przypis własny: opisuje zasady 
rozgrzewki do określonej dyscypliny 

III. 
Bezpieczeństwo 
w aktywności 
fizycznej 

7) wykazuje umiejętność 
adekwatnej samooceny swoich 
możliwości psychofizycznych; 
8) wykazuje kreatywność w 
poszukiwaniu rozwiązań 
sytuacji problemowych; 
9) współpracuje w grupie 
szanując poglądy i wysiłki 
innych ludzi, wykazując 
asertywność i empatię; 
 

2.1  stosuje zasady samoasekuracji i asekuracji; 
 

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

2.2 potrafi zachować się w sytuacji wypadków i 
urazów w czasie zajęć 
Ruchowych 
 
 
 
 
 

1.2  wskazuje zagrożenia związane z 
uprawianiem niektórych dyscyplin 
sportu 
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IV. Edukacja 
zdrowotna 

7) wykazuje umiejętność 
adekwatnej samooceny swoich 
możliwości psychofizycznych 
10) motywuje innych do 
udziału w aktywności fizycznej, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem osób o niższej 
sprawności fizycznej i SPE 

2.1 opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje 
między pracą a wypoczynkiem,wysiłkiem umysłowym 
a fizycznym, rozumiejąc rolę wypoczynku w 
efektywnym wykonywaniu pracy zawodowej; 

1.1 wymienia czynniki, które wpływają 
pozytywnie i negatywnie na zdrowie 
i samopoczucie, oraz wskazuje te, na 
które może mieć wpływ; 
1.2  omawia sposoby redukowania 
nadmiernego stresu i radzenia sobie 
z nim w sposób konstruktywny; 
1.3  omawia konsekwencje zdrowotne 
stosowania używek i substancji 
psychoaktywnych 
w odniesieniu do podejmowania 
aktywności fizycznej; 

2.2   dobiera rodzaj ćwiczeń relaksacyjnych do 
własnych potrzeb podać literaturę: 

1.4  wymienia przyczyny i skutki 
otyłości oraz nieuzasadnionego 
odchudzania 
się i używania sterydów w celu 
zwiększenia masy mięśni; 

2.3   demonstruje ergonomiczne podnoszenie i 
przenoszenie przedmiotów różnej wielkości i różnym 
ciężarze 

1.5 wyjaśnia wymogi higieny 
wynikające ze zmian zachodzących  
w organizmie 
w okresie dojrzewania 
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IV.   SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA  I WYCHOWANIA– 
UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU 

 
1. Program został opracowany jako program otwarty a zarazem uniwersalny, 

możliwy do zastosowania w każdej szkole. 
2. Nauczyciel po rozpoznaniu możliwości uczniów i mając na uwadze możliwości 

szkoły powinien opracować plan wynikowy/rozkład materiału/plan realizacji 
programu dostosowany do tych możliwości tak żeby mógł osiągnąć zamierzone 
cele kształcenia i wychowania. 

3. Dobór metod, środków dydaktycznych i form organizacyjnych powinien zależeć 
od potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów danych zespołów klasowych: 

     Formy pracy na lekcji wychowania fizycznego:  
- frontalna, 
- grupowa, 
- grupowa z zadaniami dodatkowymi, 
- obwodowo-stacyjna, 
- strumieniowa, 
- indywidualna, 
- fragmentów gry, 
- gry uproszczonej, 
- gry szkolnej, 

- gry właściwej. 
4. Tematyka zajęć powinna w jak największym stopniu uwzględniać potrzeby 

 i zainteresowania uczniów nie zapominając o wszechstronnym przygotowaniu 
dzieci do aktywności fizycznej. 

5. Na zajęciach  należy pamiętać o indywidualizacji oddziaływań zarówno 
wychowawczych jak i dydaktycznych w tym o stopniowaniu trudności ćwiczeń 
i wielkości wysiłku.  

6. Tytuł programu „Trzymaj się prosto” nawiązuje do treści związanych  
z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, w szczególności do 
kształtowania prawidłowej postawy ciała w okresie dojrzewania. Zajęcia 
 z w/w gimnastyki nie odbywają się w szkołach dla uczniów klas IV-VIII. 
Wobec tego na każdej możliwej ze względów organizacyjnych lekcji, w 
części wstępnej lub końcowej, należy prowadzić ogólne ćwiczenia 
korekcyjno – kompensacyjne. 

7. Na zajęciach fakultatywnych nauczyciel powinien pozostawiać uczniom coraz 
większą swobodę w przygotowywaniu i przeprowadzaniu zajęć – z nauczającego 
stawać się doradcą. 

8. Wyzwalać i rozwijać inwencję i ekspresję twórczą ucznia. 
9. Uwzględniać specyfikę zajęć z dziewczętami i z chłopcami.  Na zajęciach - 

szczególnie z dziewczętami -  w bardzo dużej mierze stosować muzykę. 
10. Podczas zajęć, w których występuje rywalizacja i współzawodnictwo, należy   

w właściwy sposób oddziaływać na występowanie negatywnych i pozytywnych 
emocji. 

11. Wpajać zasadę czystej gry i kultury kibicowania. 
12. Premiować odrębnym pucharem drużynę przestrzegającą zasady czystej gry  

w rozgrywkach szkolnych i międzyszkolnych. 
13. Jak najwięcej zajęć prowadzić na świeżym powietrzu. 
14. Wyzwalać radosną i swobodną atmosferę zajęć. 
15. W czasie każdych zajęć kształtować pożądane postawy społeczne oraz nawyk 

systematycznej aktywności fizycznej –„ przez osobowość do ciała
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16. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VIII szkół 
podstawowych mają być realizowane w formie: 
1) zajęć klasowo-lekcyjnych; 
2) zajęć do wyboru przez ucznia: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, 

zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki 
 

Mając na uwadze oczekiwania nauczycieli i możliwości organizacyjne szkół, przy 
poszanowaniu prawa uczniów do partnerskiego współdecydowania proponuje się 
następujący model organizacji zajęć z wychowania fizycznego w szkole 
podstawowej: 
1) klasa IV: 
4 godziny w systemie klasowo-lekcyjnym; 
2) klasy V–VI: 
3 + 1 (3 godziny w systemie klasowo-lekcyjnym, 1 godzina do wyboru przez 
ucznia); 
3) klasy VII–VIII: 
2 + 2 (2 godziny w systemie klasowo-lekcyjnym, 2 godziny do wyboru przez 

ucznia). 
Autor programu, biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie z SP 4 Ełk, 
proponuje wprowadzenie już  od klasy IV modelu 2+2 
 
 

17. 
Organizacja realizacji programu zajęć do wyboru przykład A (model klasowo-
lekcyjny w systemie 3+1 lub 2+2 ): 
 
- przy realizacji programu w systemie klasowo-lekcyjnym przynajmniej jeden lub dwa 
semestry  w ciągu każdego roku (1 lub 2 godziny tygodniowo) poświecić na wybraną 
przez klasę dyscyplinę lub zajęcia rekreacyjno- sportowe. Jest to pewien kompromis 
realizacji zajęć do wyboru, gdzie szkoła z różnych względów (najczęściej 
organizacyjnych) nie może wydzielić odrębnych zajęć fakultatywnych.  
 
Organizacja realizacji programu zajęć do wyboru przykład B (model 2+2): 

 
Godz. 
lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Uwagi 

1 

Koszykówka Siatkówka 

Piłka nożna/ 
Gimnastyka 
artystyczna 

Gry i 
zabawy 

rekreacyjne 

Inne np. 
aerobik, 
tenis 
stołowy, la 

Fakultety klas IV-tych, 
2 grupy ćw. dziennie 
(30 uczniów) 2 n-li  2 

3 4a4a 4b4b 5b5b 5c5c 6c6c 6d6d 4d4d 4e4e 5e5e 6a6a Układ klas należy 
dostosować do zajęć 
informatyki, języków 
obcych 
 

4 4c4c 4d4d 5d5d 5e5e 6e6e 4a4a 5a5a 5b5b 6b6b 6c6c 

5 4e4e 5a5b 6a6a 6b6b 4b4b 4c4c 5c5c 5d5d 6d6d 6e6e 

6 Piłka nożna/ 
Gimnastyka 
artystyczna 

Gry i 
zabawy 

rekreacyjne 
Koszykówka Siatkówka Inne Fakultety klas V 

7 

8 Piłka nożna/ 
Gimnastyka 
artystyczna 

Gry i 
zabawy 

rekreacyjne 
Koszykówka Siatkówka Inne Fakultety klas VI 

9 
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Z założeniami programu i organizacją zajęć wychowania fizycznego zapoznaje się 
rodziców uczniów klas III, co ułatwi uczniowi i szkole planowanie organizacji 
własnego rozwoju i planu pracy szkoły oraz zmobilizuje uczniów do świadomego 
wyboru różnych form zajęć fakultatywnych. 
- organizacja zajęć systemem  2+2 ( 2 godziny tygodniowo zajęcia obowiązkowe –  
- realizacja podstawy programowej, 2 godziny tygodniowo zajęcia fakultatywne – 

do wyboru przez uczniów ) 
- 5 klas na 3 poziomach = 15 oddziałów x 2 grupy ćwiczebne (dziewczęta 

 i chłopcy) = 30 grup ćwiczebnych, 
- zajęcia obowiązkowe z wf odbywają się dla 2 klas jednocześnie (4grupy 

ćwiczebne) np. 4a dziewczęta i 4a chłopcy-sala gimnastyczna, 4b dziewczęta-
mała sala gimnastyczna, 4b chłopcy-boisko lub korytarz szkolny (tenis stołowy), 

- zajęcia fakultatywne (wybierane przez uczniów na jeden semestr z obowiązkiem 
zmiany rodzaju zajęć w następnym semestrze), odbywają się w grupach 
ćwiczebnych na tym samym poziomie klasowym tj. dla klas 4-tych, 5-tych, 6-tych; 
oddzielnie dla chłopców i dziewcząt lub koedukacyjnie. Wynika z tego, że na 
zajęcia fakultatywne będą uczęszczać uczniowie z różnych klas na danym 
poziomie tj. 4a, 4b, 4c, 4d i 4e itd. Liczba uczniów na zajęciach fakultatywnych 
przypadających na jednego nauczyciela około 20-tu. Zajęcia z pływania będą 
realizowane wymiennie podczas każdych zajęć fakultatywnych dwa razy w 
miesiącu tzn. grupy uczęszczające na poszczególne fakultety dwa razy w 
miesiącu zamiast zajęć z danej dyscypliny będą uczęszczały na pływalnię. Dwie 
godziny poświęcone na zajęcia pływania w znacznym stopniu ułatwią organizację 
tych zajęć związanych z dojściem i wyjściem grup z pływalni. Fakultety gier i zbaw 
rekreacyjnych (a także innych ) można łączyć w bloki zajęć wielogodzinnych ( do 
8 godzin) poświęcone realizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych, rajdów, 
biwaków, festynów i zawodów sportowo-rekreacyjnych i in., 

- baza: sala gimnastyczna z możliwością prowadzenia zajęć z dwoma grupami 
ćwiczebnymi, mała sala gimnastyczna przystosowana do prowadzenia zajęć 
gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej i ćwiczeń na mini siłowni, pomieszczenie 
przystosowane do gry w tenisa stołowego, dwa boiska szkolne, pływalnia 
 i stadion miejski w pobliżu, teren parkowy nad jeziorem, sprzęt sportowy w 
odpowiedniej ilości, 

- zakończenie zajęć wf dla danego fakultetu kl. V około godziny 14:15, dla klas VI 
16:00. 

 
18.  Realizacja podstawy programowej w zakresie edukacji zdrowotnej powinna 
być dostosowana do potrzeb uczniów (po przeprowadzeniu diagnozy tych potrzeb) 
oraz do możliwości organizacyjnych szkoły. Warunkiem skuteczności realizacji bloku 
tematycznego „Edukacja zdrowotna” jest integrowanie przekazywanych wiadomości 
z treściami innych przedmiotów, w tym np.: biologii, wychowania do życia w rodzinie, 
wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa. Wymaga to współdziałania 
nauczycieli różnych przedmiotów, współpracy z pielęgniarką albo higienistką szkolną 
oraz z rodzicami. Niezbędne jest także skoordynowanie tych zajęć z programami 
edukacyjnymi dotyczącymi zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych lub chorób, 
oferowanymi szkołom przez różne podmioty. 
Autor programu proponuje realizację treści EZ podczas zajęć WF w formie 

pogadanek i mini wykładów. W klasach starszych, dodatkowo, w formie 

projektu edukacyjnego.  
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V.          OCENA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
 

Zalecenie Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczące oceny z wychowania 
fizycznego:   
 „Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod 
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia  
w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na 
rzecz kultury fizycznej”. 
 
1. Przedmiotem oceny są: 
a) Wysiłek   
b) Aktywność 
c) Systematyczność  
d) Postawa/ Kompetencje społeczne 
e) Wiadomości 
f) Umiejętności 
g) Sprawność fizyczna 
h) Edukacja zdrowotna 
2. Ocenie podlega: 
a) wysiłek wkładany przez ucznia w usprawnianie się  
b) - udział w organizowaniu lekcji: przygotowanie miejsca do zajęć ruchowych, 
przeprowadzanie rozgrzewki, inwencja w doborze ćwiczeń i organizowaniu gier i 
zbaw 
- udział w zajęciach pozalekcyjnych – sportowych i rekreacyjnych -organizowanych 
przez szkołę i inne placówki 
- udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych 
c) - przygotowanie do lekcji – posiadanie stroju gimnastycznego 

- udział w zajęciach WF i fakultatywnych – frekwencja  i zaangażowanie 
d)- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
- pomoc słabszym w trudnych sytuacjach 
- przestrzeganie zasady czystej gry 
-  postawa zawodnika  - kontrola własnych negatywnych i pozytywnych emocji 
- kulturalne kibicowanie 
e)  wiadomości związane z: 
- funkcjonowaniem organizmu 
- kształtowaniem i oceną sprawności i zdrowia 
- organizacją zajęć ruchowych 
f)  -umiejętności działania na rzecz zdrowia, podnoszenia sprawności fizycznej 
- umiejętności utylitarne 
- umiejętności rekreacyjno-sportowe 
g)- dbałość o zdrowie i kondycję 
-    samokontrola i samoocena sprawności 
- poziom i postęp sprawności fizycznej 
h) Ze względu na specyfikę treści z zakresu edukacji zdrowotnej, w ocenianiu 
osiągnięć uczniów należy wziąć pod uwagę: 

- gotowość do podejmowania zadań indywidualnych lub zespołowych; 
- - samoocenę uczniów dotyczącą rozwoju ich umiejętności osobistych  

i społecznych oraz zmian postaw i zachowań; 
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- wzajemną ocenę rówieśników w przypadku wykonywania projektów i prac 
zespołowych; 

- ocenę pracy ucznia przez nauczyciela dotyczącą specyficznych zadań, prac 
domowych, projektów edukacyjnych i innych wytworów pracy ucznia. 

3. W skład oceny wchodzą; 
a) ocena z zajęć obligatoryjnych – ogólnorozwojowych w tym Edukacji Zdrowotnej 
b) ocena z zajęć fakultatywnych (jeżeli są takie zajęcia)  
4.  Zasady oceniania 

 Ocenę semestralną i końcoworoczną wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia 
obligatoryjne – ogólnorozwojowe, w porozumieniu z nauczycielem 
prowadzącym zajęcia fakultatywne. Ocena ta jest wypadkową oceny zajęć 
obligatoryjnych i obowiązkowych. 

 Wysiłek wkładany przez ucznia w usprawnianie się premiujemy oceną, 
która ma zasadniczy wpływ na ocenę semestralną. Podobnie aktywność, 
systematyczność oraz zachowania wynikające z opanowania 
kompetencji społecznych w tym przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

 Na zajęciach fakultatywnych ocenę wystawia się biorąc pod uwagę 
zaangażowanie i frekwencję. Każda jedna nieusprawiedliwiona nieobecność 
na zajęciach fakultatywnych obniża ocenę semestralną o jeden stopień, 
podobnie jak każdy trzykrotny brak stroju do ćwiczeń. 

 Każdy trzykrotny brak stroju do ćwiczeń na zajęciach obligatoryjnych obniża 
ocenę semestralną z tych zajęć o jeden stopień.  

 Uczestnictwo w zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz w zajęciach 
sportowo- rekracyjnych organizowanych w ramach UKS i przez inne placówki 
może wpłynąć na podwyższenie oceny końcoworocznej.  

 Udział w organizowaniu lekcji w tym przeprowadzani rozgrzewki premiujemy 
plusem i oceną. 

 Wiadomości oceniamy poprzez zadawanie pytań w trakcie całego cyklu 
kształcenia, premiowane plusem i oceną. 

 Umiejętności oceniamy poprzez zadania kontrolno-oceniające ( sprawdziany 
wybranych umiejętności ruchowych ) oraz obserwację ucznia w trakcie 
wykonywania ćwiczeń; w trakcie gry. Premiujemy plusem i oceną. 

 Ocena ze sprawności fizycznej powinna przede wszystkim wynikać z postępu 
ucznia a nie z poziomu jaki aktualnie reprezentuje chyba, że uczeń osiąga 
bardzo dobre wyniki ( najlepsze w grupie lub zbliżone do rekordu szkoły ). 

 Nie wystawia się oceny niedostatecznej z próby sprawności fizycznej za 
wyjątkiem sytuacji w której uczeń nie podejmuje się wykonania próby lub 
rezygnuje z niej w trakcie i nie ma to związku z jego złym samopoczuciem 
psychofizycznym lub urazem. 

 Ocena ze sprawności fizycznej nie może mieć zasadniczego wpływu na 
ocenę semestralną, jest tylko jedną z ocen cząstkowych tejże oceny. 
Autor proponuje jedną zbiorową ocenę na semestr ze sprawności 
fizycznej, której charakter powinien być diagnozując-informujący- 
motywujący. Poziomy sprawności: niski, przeciętny, dobry, wysoki, 
bardzo wysoki. 

 W klasie IV sprawność fizyczną ocenia się według elementów Indeksu 
Sprawności Fizycznej K. Zuchory plus test Coopera w formie marszobiegu . 
Próby sprawności w każdej klasie przeprowadza się przynajmniej dwa razy 
 w roku. 
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 W klasie V-VI sprawność fizyczną ocenia się poprzez 
     -  test Coopera, w kl. V z dopuszczalnym marszem, w kl. VI bez zatrzymania 
     - kl. V elementy ISF Zuchory  
     - kl. VI uczeń dokonuje samooceny i samokontroli  sprawności fizycznej    
porównując własne osiągnięcia do średnich osiągnięć w danej grupie rówieśniczej 
według prób sprawności zaproponowanych przez uczniów i opracowanych przez 
nauczyciela lub dalej ISF 

  klasie VII-VIII sprawność fizyczną ocenia się poprzez: 
- wytrzymałość -  test Chromińskiego  lub kontynuacja testu Coopera  

           - test MTSF lub kontynuacja ISF Zuchory 
-  lub nauczycielskie testy własne 
 

 Zmienność testów oceny sprawności ma na celu pokazanie uczniowi różnych 
sposobów i metod jej oceny co powinno zwiększyć zainteresowanie rozwijaniem 
sprawności oraz samooceną i samokontrolą. 

 
Zasady oceniania ucznia z wychowania fizycznego powinny być zgodne z WSO 
danej szkoły. 
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VI               LITERATURA:  
 

1. „Edukacja zdrowotna” ; B. Woynarowska, ZNP Kielce 2012 

2. „ Życie jest ruchem”; J. Bielski, Agencja Promo-Lider, W-wa 1996 

3. „Poradnik metodyczny”; U. Kierczak, WSiP , W-wa 2002 

4. „Gry i zabawy ruchowe” ;R. Trześniowski, Wydawnictwo SiT, W-wa 1972 

5. „Boisko pełne ruchu”; przekład z Walii, Agencja Promo-Lider, W-wa 1996 

6. „Ćwiczenia relaksacyjne dla dzieci i młodzieży”, L. Kulmatycki, Agencja 

Promo-Lider, W-wa 1996  

 

Ważne linki i strony www; 
 
1. www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/ 

 
2. http://reformaedukacji.men.gov.pl/aktualnosci/ustawy-wprowadzajace-
reforme-edukacji-opublikowane-w-dzienniku-ustaw.html   
 
3. www.recallgames.com 
www.ceo.org.pl/pl/wf/form/katalog-sportowych-gier-z-klasa 
 
 
 
Ważne akty prawne; 
 
1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.   
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej. 
2. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  
(Dz.U. z 2016 r., poz. 64).- kompetencje społeczne 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843).  
4.  Dopuszczanie programów  
-Ustawa Przepisy Wprowadzające Prawo Oświatowe art. 22 a ust. 6-7  
- Ustawa o systemie oświaty. Art. 3, pkt 13 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i 
programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników 
 
 
 

http://www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/
http://www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/
http://www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/
http://reformaedukacji.men.gov.pl/aktualnosci/ustawy-wprowadzajace-reforme-edukacji-opublikowane-w-dzienniku-ustaw.html
http://reformaedukacji.men.gov.pl/aktualnosci/ustawy-wprowadzajace-reforme-edukacji-opublikowane-w-dzienniku-ustaw.html
http://www.recallgames.com/
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VII               ZAŁĄCZNIKI: 
 
A) Przykładowe PSO- Autor: Alina Kalinowska, SP 2 Olecko. 
 
B) Scenariusze zajęć ( 3 osnowy lekcyjne) z  gier regionalnych oraz 
europejskich- autorki: Marzena Jasińska oraz Izabela Osiecka-Żukowska, ZS  
w Olecku. 
 
C) Przykładowe plany wynikowe dla klasy IV i klasy VII  ( w oddzielnym 
załączniku) - Autor: Alina Kalinowska, SP 2 Olecko. Modyfikacja: Zbigniew Bogdan 
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Przedmiotowy System Oceniania  

z wychowania fizycznego dla klas IV – VIII 

Szkoły Podstawowej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

       Alina Kalinowska                 

 
 
 
Olecko,dn.30.08.2017r. 
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Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny                        
z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i Rozporządzeniem MEN z dnia 10 
czerwca  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy  w szkołach  publicznych. 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego będzie brany pod uwagę przede 
wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć. Jego wysiłek, a także systematyczność udziału 
ucznia w zajęciach, aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 
kultury fizycznej oraz zachowania wynikające z opanowania kompetencji 
społecznych, w tym przestrzeganie zasad bezpieczeństwa premiowane będą oceną 
mającą wpływ na ocenę semestralną. 

Uczestnictwo w zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz w zajęciach 
sportowo - rekreacyjnych organizowanych w ramach SKS, UKS i przez inne placówki 
może wpłynąć na podwyższenie oceny końcoworocznej.  

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak wymaganego stroju 
sportowego) max.4 razy w każdym półroczu. 
 
Uczeń na lekcji może być premiowany plusami – trzy plusy dają ocenę bdb (5)  

Plusem i oceną premiujemy za: 

 udział w organizowaniu lekcji, w tym przeprowadzenie rozgrzewki; 

 wiadomości sprawdzane za pomocą zadawanych pytań w trakcie całego cyklu 
kształcenia 

 zastosowanie opanowanych umiejętności ruchowych w praktycznym działaniu 

 pracę, zaangażowanie ucznia w trakcie wykonywania ćwiczeń, w trakcie gry, 

 reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych: za udział (5), za miejsca I-III 
(6)  

Uczeń może otrzymywać  minusy – trzy minusy dają ocenę ndst. (1). 
Minusy może otrzymać za: 

 brak pracy i zaangażowania na lekcji mimo uwag i motywacji nauczyciela 

 brak chęci do usprawniania się 

 łamanie zasad bezpieczeństwa i zachowania zagrażające zdrowiu  

 niesportowe zachowanie np., podczas gry 

 brak białej koszulki  

 niezgodne z przyjętymi zasadami utrzymanie włosów, paznokci, posiadanie 
biżuterii, żucie gumy… 

 
Wystawiona ocena ze sprawności fizycznej wynikać będzie przede wszystkim        

z postępu, jaki osiągnął uczeń, a nie z poziomu jaki aktualnie reprezentuje, chyba, że 
uczeń osiąga bardzo dobre wyniki (najlepsze w grupie lub zbliżone do rekordu 
szkoły). Poziomy sprawności: niski, przeciętny, dobry, wysoki, bardzo wysoki. 

Ocena ze sprawności fizycznej jest jedną z ocen cząstkowych oceny półrocznej     
i ma charakter diagnozująco - informująco - motywujący. Nie wystawia się oceny 
niedostatecznej z prób sprawności fizycznej i zadań kontrolno- oceniających, za 
wyjątkiem sytuacji, w której uczeń,  nie podejmuje się wykonania próby sprawności 
fizycznej, nie podchodzi do zadań kontrolno - oceniających lub rezygnuje w trakcie     
i nie ma to związku z jego złym samopoczuciem psychofizycznym lub urazem. 
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Po przeprowadzonych lekcjach wychowania fizycznego uczeń powinien: 

 
1. Rozumieć potrzebę dbania o zdrowie, prawidłową postawę i estetyczną 

sylwetkę. 
2. Znać i stosować zasady higieny osobistej i otoczenia, hartowania organizmu, 

racjonalnego żywienia i wypoczynku oraz rozumieć związek aktywności 
fizycznej ze zdrowiem. 

3. Dążyć do poprawy własnej sprawności fizycznej i wydolności  organizmu oraz 
kondycji psychofizycznej, jak również nauczyć się kontroli własnych zachowań 
i emocji.  

4. Opanować wiedzę i umiejętności umożliwiające uczestnictwo w wybranych 
sportowo-rekreacyjnych formach aktywności ruchowej dostosowanych do 
własnych potrzeb, możliwości i zainteresowań na różnych etapach życia. 

5. Wykazać się samodzielnością w organizowaniu wybranych indywidualnych      
i zespołowych formach sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz umieć 
pełnić rolę kibica ,zawodnika i sędziego. 

6. Nauczyć się utylitarnych zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia. 
 
Przedmiotem oceny są: 

1. Wysiłek: 
a) Praca ucznia na lekcji, zaangażowanie i wkładany trud w usprawnianie się     

i uczenie:  

 dokładność, sumienność, samodzielność, wytrwałość w wykonywaniu ćwiczeń, 
pilność podczas nauki nowych umiejętności i doskonalenia własnej sprawności, 
zaangażowanie podczas sportowej rywalizacji.  

2. Aktywność: 
a) udział w organizowaniu lekcji: np. przeprowadzenie rozgrzewki, 

przygotowanie miejsca do zajęć ruchowych, inwencja własna, kreatywność, 
pomysłowość w doborze ćwiczeń i organizowaniu gier i zabaw,  

b) udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjnych 
organizowanych przez szkołę i inne placówki, również w dni wolne od nauki 

c) udział w zawodach sportowych szkolnych i międzyszkolnych,  
d) działania na rzecz rozwoju i krzewienia kultury fizycznej, wolontariat 

3. Systematyczność: 
a) udział w obowiązkowych i fakultatywnych zajęciach wychowania  fizycznego 

monitorowany na podstawie frekwencji;   
b) przygotowanie do lekcji: 

 posiadanie przez ucznia estetycznego stroju sportowego (biała jednolita 
koszulka z rękawkami, bez dekoltów, sięgająca przynajmniej do linii bioder, 
ciemne spodenki sportowe z nogawkami bez zamków i guzików, dresy 
sportowe, zawiązane buty sportowe na płaskiej podeszwie gwarantujące 
bezpieczeństwo ćwiczącemu). 

Uwagi: 
 Strój powinien być przeznaczony wyłącznie do ćwiczeń fizycznych i 

odpowiedni do panującej temperatury i warunków atmosferycznych. 
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 Trzykrotny brak białej wymaganej koszulki traktuje się jako brak 
odpowiedniego stroju sportowego. 

 Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji max.4 razy w półroczu, 
 Za każdy następny brak stroju uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną  

w dzienniczku nauczyciela. 
 Uczeń uczestniczy w lekcji bez jakiejkolwiek biżuterii, ma związane włosy 

gumką, podpiętą grzywkę, krótkie paznokcie, na lekcjach obowiązuje zakaz 
żucia gumy; trzy uwagi (-) dają ocenę ndst. ( 1) 

4. Postawa/ kompetencje społeczne: 
a) udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek 

  i sport z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 
b) prezentowanie kulturalnych postaw w różnych formach aktywności ruchowej,  
c) kontrolowanie własnych  zachowań i emocji w stosunku do siebie i innych, 
d) stosunek do mienia sportowego, poszanowanie przyborów, przyrządów,  

   urządzeń i obiektów sportowych, 
e) umiejętność współdziałania i współpracy w grupie, pomoc słabszym              

w trudnych sytuacjach, 
f) uaktywnianie zdolności organizatorskich i sędziowskich podczas zawodów      

i imprez sportowo-rekreacyjnych. 
5. Wiadomości: 

a) ocena własnego stanu zdrowia, 
b) dbałość o zdrowie, prawidłową sylwetkę i kondycję, 
c) samokontrola i samoocena poziomu sprawności fizycznej, 
d) działania skierowana na usprawnianie się, 
e) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń, gier       

i zabaw sportowo- rekreacyjnych, szczególnie z użyciem przyborów                
i przyrządów,  

6. Umiejętności: 
a) ocenie podlega poziom opanowania techniki ruchu ze zwróceniem uwagi na 

płynność, pewność, estetykę wykonywanego ćwiczenia, 
b) umiejętność zastosowania prawidłowej techniki i elementów taktycznych      

w praktycznym działaniu np.: w grze zespołowej, 
c) prowadzenie rozgrzewki przed wysiłkiem fizycznym, 
d) organizowanie gier i zabaw o charakterze rekreacyjno – sportowym                    

z zastosowaniem podstawowych zasad, 
e) pełnienie roli zawodnika, sędziego i kibica, 
f) asekuracja i samoochrona podczas aktywności fizycznej, 

7. Sprawność fizyczna i postęp w jej rozwoju: 
Przystąpienie do testów sprawności  fizycznej przeprowadzonych na początku     
i pod koniec roku szkolnego (wrzesień i maj):                                      
a) w klasie IV:  

 Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchory 
 Test Coopera w formie marszobiegu, 

b) w klasie V: 
 Test Coopera z dopuszczalnym marszem, 
 elementy ISF K. Zuchory, 

c) w klasie VI: 
 Test Coopera bez zatrzymania, 
 Uczeń dokonuje samooceny i samokontroli  sprawności fizycznej    

porównując własne osiągnięcia do średnich osiągnięć w danej grupie 
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rówieśniczej, według prób sprawności zaproponowanych przez uczniów         
i opracowanych przez nauczyciela 

 Lub ISF K. Zuchory, 
 

 
 
d) w klasie VII -VIII: 

 Test Chromińskiego - wytrzymałość 
 Test Coopera,  
 Test MTSF  
 ISF K. Zuchory, 
 Nauczycielskie testy własne 

8. Edukacja zdrowotna: 
a) Wdrażanie wiadomości przekazanych na lekcji w codzienne życie. 

 
Metody i narzędzia oceny ucznia: 

1. W zakresie wkładanego wysiłku, aktywności, systematyczności oraz 
postawy/ kompetencji społecznych: 

 obserwacja nauczyciela 

 samoocena i ocena koleżeńska 

 dziennik lekcyjny i zajęć pozalekcyjnych, dziennik nauczyciela wf 
 
2. W zakresie wiadomości: 

 pytania zadawane uczniowi w trakcie trwania lekcji 
 
3.  W zakresie umiejętności: 

 prowadzenie rozgrzewki 

 przystąpienie do zadań kontrolno-oceniających 

 obserwacja np. podczas gry 
 
4. W zakresie sprawności fizycznej i postępu jej rozwoju: 

a) przystąpienie do testów sprawności fizycznej wybranych cech motorycznych 
na początku i na koniec roku szkolnego (IX i V) 

 testy sprawności kondycyjnej ( siła, szybkość, wytrzymałość, skoczność ) 

 testy sprawności koordynacyjnej ( zwinność, gibkość, równowaga ) 
8.W zakresie edukacji zdrowotnej: 

 obserwacja 

 pytania w trakcie lekcji 
 
Procedura oceniania osiągnięć ucznia odbywa się w toku kontroli bieżącej          

i właściwej – półrocznej i końcoworocznej. Ocenę z przedmiotu wychowanie fizyczne   
wystawia nauczyciel realizujący podstawę programową po konsultacji                         
z nauczycielem prowadzącym zajęcia do wyboru. 

W klasie sportowej ocenę półroczną i końcoworoczną wystawia nauczyciel 
prowadzący szkolenie sportowe po konsultacji z nauczycielem realizującym 
podstawę programową. 

 
Sposoby korygowania/poprawy  ocen przez ucznia 

Uczeń przystępuje do prób testu sprawności fizycznej na początku i na koniec 
roku szkolnego. Do wybranych zadań kontrolno–oceniających z poszczególnych 
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dyscyplin sportowych  ma prawo przystąpić dwa razy. Nauczyciel może jednak 
wyrazić zgodę na ponowienie danej próby wielokrotnie. Ocenie podlegają zawsze 
najlepsze wyniki, ze szczególnym uwzględnieniem postępu uzyskanego przez 
ucznia. 

W razie nieobecności usprawiedliwionej  uczeń ma prawo przystąpić do 
sprawdzianu w ciągu 2 tygodni licząc od dnia, kiedy odbyło się zaliczenie. 
Przystąpienie do zaliczenia po terminie może skutkować obniżeniem oceny o jeden 
stopień.  Ucieczka ucznia z lekcji, na której dokonywana jest jego ocena,  bądź 
odmowa przystąpienia do zaliczenia  skutkuje oceną niedostateczną (1). Oceny nie 
można poprawić. Inne zaistniałe sytuacje wymagają indywidualnych ustaleń              
z nauczycielem. 
 
Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach edukacyjnych 
dziecka z wychowania fizycznego 

Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice zapoznają się                         
z Przedmiotowym Systemem Oceniania z Wychowania Fizycznego. Uczniowie 
informowani są o otrzymywanych ocenach na bieżąco, a rodzice na  wywiadówkach, 
bądź na spotkaniach indywidualnych. 
  Opracowany Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego 
podlega ewaluacji, co gwarantuje jego poprawność i sprawiedliwość, a tym samym 
wpływa na poprawę jakości pracy szkoły. Ewaluacji dokonać mogą nauczyciele 
wychowania fizycznego,  uczniowie, rodzice, rada pedagogiczna oraz dyrektor, który 
go ostatecznie  zatwierdza do realizacji. 
 
Kryteria ocen: 
 
Celujący (6)  
Uczeń: 

1. Na lekcji pracuje sumiennie, wytrwale, z zaangażowaniem, przejawia własną 
inicjatywę, świadomie dąży do poprawy sprawności i wydolności organizmu,    

2. Systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, 
chętnie i poprawnie prowadzi rozgrzewkę, 

3. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże 
postępy w osobistym usprawnianiu, osiąga poprawę w wielu próbach, 

4. Jest zawsze przygotowany do lekcji i ma wymagany  strój sportowy (nie zgłasza 
braku stroju ponad przewidziany limit w danym półroczu), 

5. Rozwija swoje uzdolnienia, systematycznie i z zaangażowaniem uczestniczy      
w wybranych przez siebie zajęciach do wyboru, 

6. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły, bądź w innych formach 
aktywności związanych z kulturą fizyczną, 

7. Chętnie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych i osiąga coraz lepsze 
rezultaty,  

8. Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu  nie budzi najmniejszych 
zastrzeżeń, 

9. Opanował w stopniu min. bardzo dobrym (5) podstawowe wiadomości                
z wychowania fizycznego oraz wyróżnia się w działaniach związanych                
z edukacją zdrowotną i  zna zależności przyczynowo-skutkowe, 

10. Jest współorganizatorem rozgrywek szkolnych, zna zasady i przepisy 
dyscyplin sportowych, chętnie pełni rolę sędziego i zawodnika, 
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11. Bierze udział w większości dyscyplin i konkurencji sportowych, zna 
podstawowe  przepisy, a posiadaną wiedzę stosuje w praktycznym działaniu, 
umie samodzielnie rozwiązywać stawiane mu  zadania i problemy, 

12. Do zadań kontrolno - oceniających przystępuje w terminie i w stopniu min. 
bardzo dobrym (5) opanował umiejętności ruchowe, ćwiczenia wykonuje 
właściwą techniką, pewnie, płynnie, w tempie , 

13. Do testów sprawności fizycznej przystępuje w terminie, osiąga wysoki (5)          
i bardzo wysoki (6) poziom sprawności, a jego postęp ocenia się na skokowy. 

 
Uczeń na ocenę celującą powinien spełniać min. 10 w/w kryteriów. 

 
Bardzo dobry (5)  
Uczeń: 
 

1. Na lekcji pracuje sumiennie, wytrwale, z zaangażowaniem, nie potrzebuje 
większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem,  

2. Systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, 
posiada dobre umiejętności organizacyjne, chętnie i poprawnie prowadzi 
rozgrzewkę, 

3. Dość systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje spore 
postępy w osobistym usprawnianiu, osiąga poprawę w kilku próbach, 

4. Jest przygotowany do lekcji i ma wymagany  strój sportowy (nie zgłasza braku 
stroju ponad przewidziany limit w danym półroczu), 

5. Rozwija swoje uzdolnienia, systematycznie i z zaangażowaniem uczestniczy       
w wybranych przez siebie zajęciach do wyboru, 

6. Dość aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły, bądź w innych formach 
aktywności związanych z kulturą fizyczną, 

7.  Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych,  
8. Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu  nie budzi zastrzeżeń, 
9. Opanował w stopniu min. dobrym (4) podstawowe wiadomości z wychowania 

fizycznego, a wiadomości z edukacji zdrowotnej stosuje w codziennym życiu, 
10. Bardzo dobrze radzi sobie w większości dyscyplin sportowych, zna przepisy   

zasady gry, a posiadaną wiedzę umie zastosować w praktycznym działaniu, 
chętnie pełni rolę zawodnika, sędziego, kibica,  

11. Chętnie rozwiązuje stawiane mu zadania, korzysta ze wskazówek 
nauczyciela, 

12. Do zadań kontrolno - oceniających przystępuje w terminie i w stopniu min. 
dobrym (4) opanował umiejętności ruchowe, ćwiczenia wykonuje pewnie            
i właściwą techniką,  

13. Do testów sprawności przystępuje w terminie i osiąga dobry (4) i bardzo dobry 
(4) poziom sprawności, a jego postęp jest dość duży. 

 
Uczeń na ocenę bardzo dobrą powinien spełniać min. 10 w/w kryteriów. 

 
Dobry (4) 
Uczeń: 
1. Podejmuje wysiłek, stara się, pracuje na miarę swoich możliwości, czasami 

brakuje mu  wytrwałości i zaangażowania w osobiste usprawnianie się,  
2. Dość systematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, czasami 

wymaga motywacji do pracy ze strony nauczyciela lub uczniów, 
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3. Wykazuje tendencje do poprawy sprawności motorycznej, poprawia pojedyncze 
próby,  

4. Wyjątkowo jest  nieprzygotowany do lekcji (max. 4 razy w półroczu zgłasza brak 
stroju sportowego ponad przewidziany limit), 

5. Zdarza mu się nie uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach do wyboru 
bez usprawiedliwienia, 

6. Sporadycznie uczestniczy w życiu sportowym szkoły, ale chętnie bierze udział           
w innych formach związanych z kulturą fizyczną np. w wolontariacie, 

7. Sporadycznie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, mimo posiadanych 
predyspozycji, 

8. Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu jest prawidłowy, 
9. Próbuje zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności  ruchowe w praktycznym 

działaniu, 
10. Orientuje się w podstawowych przepisach i zasadach gier zespołowych, zna 

pojęcia dotyczące wychowania fizycznego, pod kierunkiem nauczyciela potrafi 
zorganizować gry i zabawy, przeprowadzi poprawną rozgrzewkę, uczestniczy      
w grach, pełni rolę zawodnika i kibica, 

11. Chętnie pracuje, czasem pod kierunkiem nauczyciela, potrzebuje niewielkich  
bodźców do działań, 

12. Do zadań kontrolno - oceniających przystępuje raczej w terminie i w stopniu 
min. dostatecznym (3) opanował umiejętności ruchowe, ćwiczenia wykonuje          
z  małymi błędami technicznymi,  

13.  Do testów sprawności fizycznej sporadycznie przystępuje po terminie, osiąga 
przeciętny (3) i dobry(4) poziom sprawności, a jego postęp jest zauważalny. 

 
Uczeń na ocenę  dobrą powinien spełniać min. 10 w/w kryteriów. 
 
Dostateczny (3) 
Uczeń: 

1. Podejmuje pracę niesystematycznie i nie są to działania na miarę jego 
możliwości, brakuje mu wytrwałości i zaangażowania,  mało się stara, nie jest 
samodzielny i pilny podczas nauki, nie zależy mu na osobistym usprawnianiu 
się, często się rozprasza  i zdarza się, że zakłóca tok lekcji,  

2. Niesystematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, opuszcza 
zajęcia bez usprawiedliwienia, 

3. Nie wykazuje, bądź wykazuje słabe postępy w usprawnianiu, jest niechętny do 
poprawy prób testów mimo możliwości, 

4. Zgłasza nieprzygotowanie do lekcji (max. 6 razy w półroczu ponad przewidziany 
limit), 

5. Nesystematycznie  uczestniczy w wybranych przez siebie zajęciach do wyboru, 
często opuszcza zajęcia bez uzasadnienia, 

6. Nie uczestniczy w życiu sportowym szkoły, czasem jednak przejawia 
zainteresowania innymi formami związanymi z kulturą fizyczną, 

7. Raczej nie reprezentuje szkoły w zawodach sportowych, mimo posiadanych 
predyspozycji, 

8. Przejawia pewne braki w zakresie postawy społecznej i kultury osobistej ,a jego 
stosunek do przedmiotu jest czasem lekceważący, 

9. Sporadycznie wykorzystuje posiadaną wiedzę w grach i zabawach ruchowych, 
zna tylko niektóre zagadnienia z edukacji zdrowotnej 
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10. Radzi sobie tylko z nielicznymi dyscyplinami, zna tylko podstawowe 
zagadnienia i pojęcia, niechętnie włącza się w działania zespołowe np. gry, 
często wymaga  kontroli i pomocy nauczyciela,  

11. Potrzebuje systematycznych bodźców ze strony nauczyciela do      
podejmowania działań na lekcji, 

12. Do zadań kontrolno - oceniających przystępuje niesystematycznie i często po 
terminie,  w stopniu min. dopuszczającym (2) opanował umiejętności ruchowe, 
ćwiczenia wykonuje niepewnie z  większymi błędami technicznymi,  

13. Do testów sprawności przystępuje niesystematycznie, często po terminie, 
osiąga niski (2 i przeciętny (3) poziom, nie zauważa się postępu sprawności, 
bądź jest minimalny.  

 
Uczeń na ocenę dostateczną powinien spełniać min. 10 w/w kryteriów. 
 
Dopuszczający (2) 
Uczeń: 

1. Ma niechętny stosunek do ćwiczeń i wysiłku fizycznego, nie stara się opanować 
podstawowych wiadomości i umiejętności, niechętnie zmienia swoją postawę     
i podejście do stawianych wymagań, 

2. Często opuszcza zajęcia wychowania fizycznego bez powodu i ćwiczy              
z przymusu, 

3. Nie wykazuje postępów w usprawnianiu, niechętnie i sporadycznie podejmuje 
działania  w kierunku  poprawy wyników testów,  

4. Często zgłasza nieprzygotowanie do lekcji (max. 8 razy w półroczu ponad 
przewidziany limit), 

5. Nie uczestniczy w zajęciach do wyboru lub uczestniczy sporadycznie, nie 
wykazuje chęci zmiany postawy, 

6. Nie przejawia zainteresowań sportowym życiem szkoły, 
7. Nie reprezentuje szkoły w zawodach sportowych mimo posiadanych 

predyspozycji, 
8. Dezorganizuje zajęcia, ma nieprzemyślane zachowania stanowiące zagrożenie 

dla siebie i innych, nie przestrzega dyscypliny, wykazuje poważne braki            
w zakresie postawy społecznej i kultury osobistej, a jego stosunek do 
przedmiotu i nauczyciela jest często lekceważący, 

9. Nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy w praktyce, nie zna zagadnień           
z edukacji zdrowotnej, niechętnie i z pomocą nauczyciela  prowadzi 
rozgrzewkę,  

10. Ne radzi sobie z większością dyscyplin, ma minimalny zasób pojęć                   
i wiadomości, wymaga dodatkowej indywidualnej pracy  i uwagi nauczyciela, 

11. Potrzebuje ciągłych bodźców ze strony nauczyciela do podejmowania 
jakiegokolwiek wysiłku fizycznego na lekcji, 

12. Bardzo niesystematycznie przystępuje do zadań kontrolno – oceniających 
najczęściej po terminie, bądź przystępuje po wielokrotnym upomnieniu przez 
nauczyciela, nie wykazuje postępów w zakresie swoich umiejętności 
ruchowych, ćwiczenia wykonuje niechętnie i niepewnie z rażącymi błędami 
technicznymi, 

13. Przystępuje do nielicznych testów sprawności fizycznej,  osiąga niski (2) 
poziom sprawności i nie zauważa się jego postępu. 

 
Uczeń na ocenę dopuszczającą powinien spełniać min. 10 w/w kryteriów. 
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Niedostateczny (1) 
Uczeń: 

1. Ma lekceważący stosunek do ćwiczeń, wysiłku fizycznego i przedmiotu, nie 
stara się opanować podstawowych wiadomości i umiejętności,  nie zmienia 
swojej postawy i podejścia do stawianych wymagań mimo prób dialogu, 
rozmów  z rodzicami, z wychowawcą, pedagogiem szkolnym,   

2. Sporadycznie, bądź wcale nie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, 
wagaruje (frekwencję ma poniżęj 50%) 

3. Nie wykazuje zainteresowania poziomem własnej sprawności, ani postępem     
w usprawnianiu się lub zauważalny jest jego regres,  

4. Bardzo często zgłasza nieprzygotowanie do lekcji (10 razy w półroczu lub  
więcej ponad przewidziany limit), 

5. Nie uczestniczy w zajęciach do wyboru, 
6. Nie przejawia zainteresowań sportowym życiem szkoły, 
7. Nie reprezentuje szkoły w zawodach sportowych mimo posiadanych 

predyspozycji, 
8. Nie przestrzega dyscypliny, dezorganizuje zajęcia również jako nie ćwiczący, 

przeszkadza ćwiczącym stwarzając zagrożenia dla siebie i innych, wymaga 
ciągłej kontroli i skupienia uwagi nauczyciela, wykazuje rażące braki w zakresie 
postawy społecznej i kultury osobistej, a jego stosunek do przedmiotu                
i nauczyciela jest lekceważący, 

9. Nie stara się zastosować wiedzy w praktycznym działaniu, nie zna zagadnień     
z edukacji zdrowotnej, odmawia prowadzenia rozgrzewki,  

10. Nie umie wystąpić w żadnej z dyscyplin, nie posiada minimum wiadomości, 
nie zna pojęć z wychowania fizycznego lub przejawia stosunek lekceważący, 

11. Potrzebuje ciągłych bodźców do podejmowania jakiegokolwiek wysiłku 
fizycznego na lekcji, wymaga ciągłej kontroli i uwagi nauczyciela, wykonuje 
czynności nie związane z lekcją, 

12. Nie przystępuje do zadań kontrolno – oceniających, bądź przystępuje po 
wielokrotnym upomnieniu przez nauczyciela, nie wykonuje ćwiczeń, bądź 
wykonuje z rażącymi błędami technicznymi zagrażającymi utratę zdrowia, nie 
wykazuje postępów w zakresie swoich umiejętności ruchowych, lekceważy 
uwagi nauczyciela, ze względu na bezpieczeństwo jest wykluczany z ćwiczeń 
do momentu wyciszenia, 

13. Nie przystępuje do testów sprawności fizycznej, lekceważy postawione 
wymagania lub nie kończy prób mimo możliwości, 

 
Uczeń na ocenę niedostateczną powinien spełniać min. 10 w/w kryteriów. 
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 VII B. Scenariusze zajęć: 
 

Temat:  Nauczanie gry regionalnej - Pierścieniówka. 

Umiejętności   Uczeń potrafi chwytać i podawać piłkę. 

Wiadomości   Poznanie zasad gry Pierścieniówka. 

Psychomotoryka  Kształtowanie siły, zręczności, rozwijanie myślenia 

taktycznego. 

Kompetencje społeczne  K1/K9 - Uczestnictwo w sportowych  rozgrywkach/Współdziałanie 

w grupie. 

Miejsce ćwiczeń   Sala gimnastyczna. 

Przyrządy i przybory  siatka, piłka do siatkówki. 

 Klasa IV , Liczba osób ćwiczących : 16 , liczba niećwiczących: 0   

Tok Opis ćwiczenia realizacja 

zadania 

Czas  Metody 

realizacji 

zadań 

ruchowych 

Uwagi organizacyjno –

metodyczne 

CZĘŚĆ 

WSTĘPNA 

1.Czynności 

organizacyjno 

porządkowe  

 

 

 

Zbiórka, powitanie z grupą. 

Sprawdzenie obecności       

  i stanu gotowości uczniów 

do ćwiczeń 

 

 

1` 

 

 

 

 

Opowiadanie 

 

 

 

Ustawienie w zbiórce  

w szeregu 

 

 

2. Przedstawnie 

zadań lekcji i 

motywacja 

 

Zapoznanie z tematem 

lekcji . 

3` Pogadanka  

Nagrodzenie 

wychowawcze 

Zwrócenie uwagi na 

przepisy bhp dotyczące 

zdjęcia biżuterii  na zajęcia 

z wf 

 

3.Ćwiczenia 

kształtujące. 

„ Gimnastyka bez 

pośpiechu”  

Uczniowie wykonują 

ćwiczenia jakie pokazuje 

nauczyciel ale  

z opóźnieniem o jeden ruch. 

1.Ćwiczenia w biegu po  

kole: 

-krążenie RR w przód i w  

tył, 

-podskoki zmienne z  

obustronną pracą RR, 

-bieg po kole dotykamy  

do podłoża raz prawą raz  

lewą ręką. 

-krok odstawno dostawny 

na lewe i prawe ramie 

prowadzące. 

2. Pozycja stojąc : 

5` Metoda 

naśladowczo 

ścisła 

Uczniowie ustawieni   

w rozsypce z zachowaniem 

bezpiecznych odległości 

pomiędzy sobą. Zwracamy 

uwagę na sumienne 

wykonanie ćwiczeń. 
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-w rozkroku skłony  

tułowia, 

-krążenie tułowia, 

-przysiady, 

-skip A, 

-skrętoskłony. 

3.Ćwiczenia w siadzie; 

-płaskim skłony tułowia, 

-rozkrocznym skłony  

tułowia, 

-płotkarskim skłony  

tułowia. 

-wykonujemy siad skulny  

z siadu skulnego do siadu 

skrzyżnego 

 

CZĘŚĆ 

GŁÓWNA 

4.Zabawa 

orientacyjno- 

porządkowa 

 

„Zaczarowany świat” 

Grupa biega w rozsypce  

na znak nauczyciela 

zatrzymują się jak 

zaczarowani bez ruchu. Po 

kilku sekundach 

prowadzący daje drugi 

sygnał wtedy uczniowie 

ustawiają się zastępami we 

wcześniej ustalony sposób. 

 

 

2` 

 

Metoda 

zabawowa 

-klasyczna 

Opis 

instruowanie 

objaśnienie 

 

Wyznaczamy miejsce do 

zabawy 

5. Zabawa bieżna  „Wyścig drużyn” 

Dzielimy grupę na dwie 

drużyny o równym składzie 

każda  z drużyn ustawia się 

na linii końcowej w polu do 

gry w piłkę siatkową. Na 

sygnał nauczyciela drużyna 

musi dobiec do linii 3-go 

metra dotknąć jej prawą 

ręką              i wrócić. 

Wygrywa drużyna która 

wróci szybciej na linię 

końcową. Powtarzamy 

zadanie zmieniając pozycję 

wyjściową  drużyny np.: 

siad skrzyżny, leżenie 

tyłem, z głową              w 

kierunku siatki. 

 

5` Metoda 

zabawowa 

-klasyczna 

 

Wyznaczamy miejsce                  

i objaśniamy pole do  gry 

Pierścieniówka.  Pole do gry 

stanowi boisko do piłki 

siatkowej. Objaśniamy 

gdzie znajduje się pole 

rozegrania czyli 3 metrowa 

strefa pod siatką.  

5.  Zabawa rzutna „Liczba trafień”  

Dzielimy grupę na dwie 

drużyny o równym składzie 

7` Metoda 

zadaniowo 

ścisła 

Objaśniamy pole do gry 

w/w wyżej w zabawie i 

objaśniamy siatkę i otwory 
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każda  z drużyn ustawia się 

na w polu do gry 

pierścieniówka. Zadaniem 

drużyny która stoi w rzędzie 

jest trafienie w otwór w 

siatce odpowiednio  

punktowany. Wygrywa 

drużyna która zdobędzie 

szybciej 15 pkt. Z przewagą 

2 pkt. 

 

 

w niej znajdujące się .  

W zależności od liczby osób     

w drużynie możemy 

zastosować siatkę dla 

drużyny 6 osobowej z 5 

otworami : 

 

 

 

 

lub siatkę dla drużyny 4 

osobowej z 3 otworami : 

 

 

 

 

Istnieje możliwość 

skonstruowania siatki przy 

użyciu pięciu lin lub 

sznurka.  Trzy liny 

umieszczamy w poziomie i 

dwie w pionie. Kolorową 

szarfą oznaczamy pola w 

które można trafiać piłką. 

 

6. Gra 

Pierścieniówka 

Gra Pierścieniówka 

Celem gry jest zdobycie 15 

punktów (gra toczy się do 

uzyskania przewagi 2 

punktów). W każdej 

drużynie znajduje się 

czterech zawodników,            

z których trzech 

nazywanych jest 

atakującymi, ma prawo 

przerzucać piłkę na stronę 

przeciwną boiska przez 

otwory w siatce. Czwarty 

zawodnik, zwany 

rozgrywającym, pozostaje      

w  3 metrowej strefie 

rozegrania przy siatce i 

może tylko podawać piłkę 

do partnerów z własnej 

drużyny, nie może również 

blokować żadnego z 

otworów (tzw. pierścieni) w 

siatce. Dzielimy grupę na 4 

zespoły 4 osobowe. 

 

17` Metoda 

zadaniowo 

ścisła 

Objaśniamy zasady i reguły 

gry. Przestrzegamy o sile 

rzutu piłką i przypominamy               

o zasadzie fair play podczas 

gry. 
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CZĘŚĆ 

KOŃCOWA 

7. Zabawa 

uspokajająca 

 

Minutka 

Uczniowie wykonują 

leżenie tyłem i w myślach 

odliczają minutę po 

odliczonej minucie z leżenia 

przechodzą dosiady 

skrzyżnego osoba która 

najtrafniej obliczyła czas 

zostaje minutnikiem dla 

kolejnego odliczenia czasu.  

 

3` 

 

Metoda 

zabawowa  

klasyczna 

 

Omówienie zabawy. 

8. Ćwiczenia 

porządkowo 

wychowawcze.  

Zbiórka omówienie lekcji. 

Pożegnanie. 

 Pogadanka , 

nagrodzenie 

wychowawcze. 

Dyżurni porządkują miejsce 

ćwiczeń i odnoszą sprzęt. 
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Temat:  Nauczanie gry europejskiej (Szkocja) w Golfa. 

Umiejętności   Uczeń bierze czynny udział w grach i zabawach , potrafi 

wykorzystać  

    przyrządy do zabaw. 

Wiadomości   Poznanie zasad gry w Golfa. 

Psychomotoryka  Kształtowanie celności, zręczności, 

Kompetencje społeczne   K1/K9  Uczestnictwo w sportowych  

rozgrywkach/Współdziałanie w grupie. 

Miejsce ćwiczeń   Sala gimnastyczna. 

Przyrządy i przybory 2 ławeczki  gimnastyczne, 2 płotki  2 pachołki z tyczką, kije do 

unihokeja, kreda , tablica do pkt.,  8 pachołków . 

 Klasa IV , Liczba osób ćwiczących : 16 , liczba niećwiczących: 0   

Tok Opis ćwiczenia realizacja 

zadania 

Czas  Metody 

realizacji 

zadań 

ruchowych 

Uwagi organizacyjno -

metodyczne 

CZĘŚĆ 

WSTĘPNA 

1.Czynności 

organizacyjno 

porządkowe  

 

 

 

Zbiórka, powitanie z grupą. 

Sprawdzenie obecności       

  i stanu gotowości uczniów 

do ćwiczeń 

 

 

1` 

 

 

 

 

Opowiadanie 

 

 

 

Ustawienie w zbiórce w 

szeregu 

 

 

2. Przedstawnie 

zadań lekcji i 

motywacja 

 

Zapoznanie z tematem lekcji 

. 

1` Pogadanka  

Nagrodzenie 

wychowawcze 

Zwrócenie uwagi na 

przepisy bhp dotyczące 

zdjęcia biżuterii  na zajęcia 

z wf 

 

3. Zabawa 

ożywiająca, 

Ćwiczenia 

kształtujące 

Zabawa „Ogonki” 

Uczniowie umieszczają  

szarfy z tyłu spodenek, w 

ten sposób aby swobodnie 

zwisały w dół, biegają po 

sali,  

zadaniem wyznaczonego 

ucznia jest zebranie jak 

największej liczby 

wystających szarf. 

Ćwiczenia kształtujące 

rozgrzewające wszystkie 

partie ciała i partie 

mięśniowe. Ćwiczenia w 

parach:  

Stanie w parach na wprost 

siebie z piłką do gry  

w unihokeja. Trzymanie 

piłeczki  miedzy sobą, 

9` Metoda 

naśladowczo 

ścisła 

Uczniowie ustawieni   

w rozsypce z zachowaniem 

bezpiecznych odległości 

pomiędzy sobą. Zwracamy 

uwagę na sumienne 

wykonanie ćwiczeń. 
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zataczanie ramionami kół 

przed sobą raz w jedną raz  

drugą stronę. (nie wolno 

upuścić piłki), 

Wspólny podrzut piłki  

i jednoczesny chwyt, 

Stanie plecami do siebie  

w odległości jednego kroku. 

Podawanie sobie piłki lewo  

i prawoskrętnie.  

Stanie w rozkroku, plecami 

do siebie. Podawanie sobie 

piłki pomiędzy nogami, 

odbieranie piłki górą(nad 

głowami). 

Skłony z piłką trzymanym 

oburącz. Jedna osoba robi 

skłon, zostawia piłkę na  

materacu, druga z pary 

podnosi i robi wyprost.  

Brzuszki. Jedna osoba leżąc 

na materacu robi brzuszki, 

podnosząc piłkę do góry. 

Druga osoba pomaga 

ćwiczącemu przytrzymując 

mu stopy. Po wykonaniu 

odpowiedniej ilości 

brzuszków następuje zmiana 

ćwiczących.. 

Skipy A na materacu, 

uderzania kolanami o piłkę 

trzymany przez 

współćwiczącego  

na wysokości pasa. 

Stretching wg inwencji 

twórczej uczniów, 

propozycje uczniów. 

 

CZĘŚĆ 

GŁÓWNA 

4.Zabawa 

orientacyjno- 

porządkowa 

 

„Berek Łapany” 

 wybrany berek stara się 

złapać uciekających, 

dotykając ich gumowa 

piłką. Uciekający mogą 

bronić się przed 

dotknięciem uciekając za 

linie boczne boiska do gry w 

PS. Gdy im się to nie uda 

następuje zamiana 

goniącego i przekazanie 

 

1` 

 

Metoda 

zabawowa 

-klasyczna 

Opis 

instruowanie 

objaśnienie 

 

Wyznaczamy miejsce do 

zabawy 
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piłki. 

5. Zabawa 

oswajająca z piłką i 

kijem do unihokeja.  

„Slalom gigant” 

Dzielimy grupę na dwie 

drużyny o równym składzie 

każda  z drużyn ustawia się 

na linii końcowej w polu do 

gry w piłkę siatkową. Na 

sygnał nauczyciela drużyna 

musi wykonać slalom przez 

pachołki a następnie 

wykonać strzał do pachołka  

z linii końcowej, 

wyznaczonej po czym 

zbiera swoją piłkę i  

prowadzi ją do następnej 

osoby z drużyny i 

przekazuje mu kij i pikę. 

 

5` Metoda 

zabawowa 

-klasyczna 

 

Wyznaczamy miejsce                  

i objaśniamy pole do 

zabawy. Wyznaczamy 

kapitanów drużyny którzy 

będą liczyć pkt. za trafienie 

w pachołek. Wygrywa ta 

drużyna która zdobędzie 

najwięcej pkt. za trafienia w 

pachołek. 

5.  Zabawa 

doskonaląca 

celność 

„3x traf”  

Dzielimy grupę na dwie 

drużyny o równym składzie 

każda  z drużyn ustawia się 

na linii końcowej pola do 

gry w ps. Zadaniem drużyny 

która stoi w rzędzie jest 

trafienie piłeczka uderzoną 

kijem do unihokeja w 

kolejno stojące cele : 

-ławeczka odwrócona 

siedziskiem do strzelającego 

pionowo w stosunku do 

ustawionego rzędy, na 

ławeczce jest narysowany 

prostokąt i jest to trafienie 

za 2 pkt. 

- płotek ustawiony bokiem 

do rzędu strzelającego w 

niego , jest to trafienie za 

1pkt. 

- odwrócony pachołek z 

tyczką trafienie w jego 

podstawę daje 3 pkt. 

Wygrywa drużyna która 

zdobędzie największą ilość 

pkt.  

7` Metoda 

zadaniowo 

ścisła 

Objaśniamy kolejno 

trafienia i liczbę pkt. jakie 

można uzyskać za trafienie 

w wyznaczone punkty. 

Każdy indywidualnie liczy 

swoje trafienia suma pkt 

drużyny decyduje o 

zwycięstwie.  Ustawienie : 

 

 

 

       3 pkt.               pachołek 

       1 pkt.               płotek 

 

       2 pkt.               

Ławeczka     

 

      X                       X 

      X                       X 

      X                       X 

      X                       X 

 

Możemy w zależności od 

możliwości bazowych 

szkoły do tych zadań 

wykorzystać np. kartony o 

różnej wielkości, krzesełka 

itp. 
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6. Gra Golf Gra „Golf” 

Celem gry jest zdobycie  

trzech poziomów gry czyli 

kół i kolejno w każdym kole 

zdobycie dołka (gra toczy 

się do uzyskania końca 

wyznaczonego czasu). 

Zwycięża para która będzie 

na najwyższym poziomie   i 

uzyska to w jak 

najszybszym czasie. Para 

posiada kij i dwie piłki 

jeżeli obie osoby z pary 

trafią do dołka w pierwszym 

trafieniu z pierwszego koła 

przechodzą o stopień wyżej 

czyli do koła nr II. Zdobycie 

dołka obu graczy  z 

możliwością na tym 

poziomie zastosowania 

dwóch kolejnych trafieniach 

w piłkę   jednego gracza  

pozwoli im  przejść do 

poziomu III czyli koła nr III. 

Na poziomie III czyli koło 

III gracz ma możliwość 3 

uderzeń w piłkę aby zdobyć 

dołek. Przejście na poziom 

wyżej to zdobycie przez obu 

graczy dołka w tej samej 

próbie trafienia. Gracz 

pozostaje na danym 

poziomie aż do momentu 

jego pokonania.  

 

 

16` Metoda 

zadaniowo 

ścisła 

 

Objaśniamy zasady i reguły 

gry.  Rysujemy trzy koła o 

dowolnej średnicy w 

zależności od możliwości 

bazowych szkoły.  

 

  

 

CZĘŚĆ 

KOŃCOWA 

7. Zabawa 

uspokajająca 

 „Gumowy ludzik” 

 leżenie przodem, ręce 

ugięte, czoło oparte na 

dłoniach. 

„Wyobraź sobie, że jesteś 

gumowym ludzikiem. Jak 

bardzo potrafisz rozciągnąć 

się wzdłuż, patrząc  

w podłoże? 

 

 

3` 

 

Metoda 

ruchowej 

ekspresji ruchu 

 

Omówienie zabawy. 

8. Ćwiczenia 

porządkowo 

wychowawcze.  

Zbiórka omówienie lekcji. 

Pożegnanie. 

2 Pogadanka , 

nagrodzenie 

wychowawcze. 

Dyżurni porządkują miejsce 

ćwiczeń i odnoszą sprzęt. 
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Temat:  Nauczanie gry europejskiej Brennball (paląca piłka – Niemcy) wersja polska. 

Umiejętności   Uczeń potrafi chwytać oburącz i podawać piłkę jednorącz. 

Wiadomości   Poznanie zasad gry Brennball. 

Psychomotoryka  Kształtowanie koordynacji ruchowej. 

Kompetencje społeczne   K1/K9  Uczestnictwo w sportowych  

rozgrywkach/Współdziałanie w grupie. 

Miejsce ćwiczeń   Sala gimnastyczna. 

Przyrządy i przybory  4 materace, 8 pachołków, skrzynia (pojmnika do piłek), dwie 

piłki różnego koloru. 

 Klasa VII , Liczba osób ćwiczących : 16 , liczba niećwiczących: 0   

Tok Opis ćwiczenia realizacja 

zadania 

Czas  Metody 

realizacji 

zadań 

ruchowych 

Uwagi organizacyjno -

metodyczne 

CZĘŚĆ 

WSTĘPNA 

1.Czynności 

organizacyjno 

porządkowe  

 

 

 

Zbiórka, powitanie z grupą. 

Sprawdzenie obecności       

  i stanu gotowości uczniów 

do ćwiczeń 

 

 

1` 

 

 

 

 

Opowiadanie 

 

 

 

Ustawienie w zbiórce w 

szeregu 

 

 

2. Przedstawnie 

zadań lekcji i 

motywacja 

 

Zapoznanie z tematem 

lekcji . 

1` Pogadanka  

Nagrodzenie 

wychowawcze 

Zwrócenie uwagi na 

przepisy bhp dotyczące 

zdjęcia biżuterii  na zajęcia 

z wf 

 

3.Ćwiczenia 

kształtujące. 

„Wędrująca szarfa” 

Jedna osoba dostaje szarfę i 

pokazuje ćwiczenie. Po 

wykonaniu, go przez 

ćwiczących –podaje szarfę 

następnej osobie. Szarfa 

wędruje od jednej osoby do 

ostatniej. Przy drugim 

okrążeniu wykonujemy  

ćwiczenia rozciągające. 

(Jest to forma rozgrzewki 

ogólnorozwojowej  

w postaci zabawy. 

 

8` Metoda 

naśladowczo 

ścisła 

Uczniowie ustawieni w 

dużym kole z zachowaniem 

bezpiecznych odległości 

pomiędzy sobą. Zwracamy 

uwagę na sumienne 

wykonanie ćwiczeń. 

 

CZĘŚĆ 

GŁÓWNA 

4. Zabawa 

doskonaląca 

podania i chwyty 

 

„Gra 5 podań” 

Grupę dzielimy na dwie 

drużyny o równym składzie. 

Jedna grupa pozostaje na 

 

5` 

 

Metoda 

zabawowa 

-klasyczna 

Opis 

 

Wyznaczamy miejsce do 

zabawy. Wygrywa drużyna 

która uzyska największą 

ilość pkt. 
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piłki. zewnątrz utworzonego koła, 

druga wewnątrz koła. 

Zadaniem drużyny 

znajdującej się wewnątrz 

koła jest wykonanie w 

zespole 5 podań. Jeżeli piłka 

dotknie podłoża, drużyna 

traci piłkę i wychodzi z 

koła. Za podanie piłki 5 razy 

w zespole, drużyna zyskuje 

1 pkt. Cała gra toczy się 5 

min.  

instruowanie 

objaśnienie 

5.  Nauka gry 

Brennball wersja 

polska 

„Brennball”  

Dzielimy grupę na dwie 

drużyny o równym składzie 

każda  z drużyn ustawia się 

na w polu gry o szerokości 

od 10 do 20 m i długości 20 

m. (wariant najlepszy 

kwadrat 20x20) Zadaniem 

drużyny atakującej jest 

zaliczenie wszystkich baz 

aby zdobyć główną bazę. 

Drużyna broniąca musi jak 

najszybciej umieścić piłki w 

skrzyni w jak najkrótszym 

czasie aby drużyna 

atakująca nie zdobyła w 

jednym rzucie głównej 

bazy. Drużyna atakująca 

dzieli się na dwie podgrupy 

które znajdują się po 

przeciwnych stronach pola 

gry w jej prawych rogach. 

W drużynie broniącej jest 

wyznaczona jedna osoba 

zwana „łapaczem” i tylko 

ona może umieścić piłkę w 

skrzyni co zatrzymuje 

graczy atakujących. „ 

Łapacz”  nie może złapać 

pierwszej piłki. Czas gry 16 

minut ( max czas gry 2x12). 

 

 

20` Metoda 

zadaniowo 

ścisła 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xxxx 

X drużyna atakująca 

    drużyna broniąca 

    łapacz drużyny broniącej 

     pojedyńcza baza 

  

     skrzynia 

      pachołki , wyznaczona 

trasa. 

Punktacja: 

Jeżeli zawodnik przy 

jednym swoim rzucie  

obiegnie wszystkie  4 bazy i 

wróci na linię startu 

zdobywa dla drużyny 4 pkt. 

Jeżeli zawodnik zaliczy 

wszystkie bazy w kilku 

rzutach zdobywa tylko 1 

pkt.  Start rozpoczyna się z 

obu linii startu w tym 

samym czasie po gwizdku 

prowadzącego.  

Cała gra toczy się 16 minut 
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podzielona na 4 kwart po 4 

min. 2x4 min drużyna 

atakująca i 2x4 drużyna 

broniąca na przemian atak, 

obrona.  

Istnieje możliwość 

modyfikacji gry i jej 

punktowania . Można 

zmienić piłkę do gry np., 

piłka gumowa , do piłka do 

gry w piłkę ręczną, 

szmaciana, tenisowa itp. 

Istnieje możliwość 

rozbudowy bądź też zmiany 

punktacji  np. punktacja za 

zdobycie każdej bazy lub za 

złapanie piłki wyrzuconej 

np. jednorącz itp. 

 

CZĘŚĆ 

KOŃCOWA 

7. Zabawa 

uspokajająca 

 

Marsz dookoła sali z 

wysokim unoszeniem kolan 

, luźne skłony tułowia z 

zaznaczeniem prawidłowej 

postawy                  i 

prawidłowego toru 

oddechowego. 

  

 

3` 

 

Metoda 

zabawowa  

klasyczna 

 

Omówienie zabawy. 

8. Ćwiczenia 

porządkowo 

wychowawcze.  

Zbiórka omówienie lekcji. 

Pożegnanie. 

2 Pogadanka , 

nagrodzenie 

wychowawcze. 

Dyżurni porządkują miejsce 

ćwiczeń i odnoszą sprzęt. 

 

Autorzy: Marzena Jasińska oraz Izabela Osiecka-Żukowska, ZS w Olecku. 
 
Olecko 30.08.2017 r. 
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