
Wymagania przedmiotowe z w-f w klasie III liceum. 

W klasie III kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 
1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne, 
2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, 
3) sprawność fizyczną diagnoza( 3 do wyboru przez nauczyciela w semestrze): 
-siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s [według MTSF], 
-gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF], 
-skok w dal z miejsca [według MTSF], 
-bieg ze startu wysokiego na 50 m [według MTSF],                                                                                                        
-bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków [według MTSF]                                                    
-pomiar siły względnej [według MTSF]:                                                                                                                           
-zwis na ugiętych rękach  w nachwycie (broda powyżej drążka)                                                                      
-biegi przedłużone [według MTSF] na dystansie 800 m (dziewczęta) i 1000 m(chłopcy).                                                                                                                                 
4) umiejętności ruchowe ( 3 do wyboru przez nauczyciela w semestrze): 
gimnastyka:                                                                                                                                                                                     
– skok kuczny przez skrzynię /ocena techniki/;                                                                                                                           
– skok rozkroczny  przez kozła/ocena techniki/                                                                                                                       
piłka nożna:                                                                                                                                                                                
-rzut karny,                                                                                                                                                                 
-prowadzenie piłki slalomem,                                                                                                                                      
- zwód pojedynczy                                                                                                                                                  
koszykówka:                                                                                                                                                                      
- rzuty do kosza w biegu wahadłowym w ciągu 30 sekund/ ilość celnych rzutów/,                                                          
- atak szybki w parach /ocena techniki/                                                                                                                     
piłka ręczna:                                                                                                                                                                             
-rzut karny,                                                                                                                                                                                    
-zwód pojedynczy                                                                                                                                                          
piłka siatkowa:                                                                                                                                                                             
– cykle siatkarskie /ocena jak  w odbiciach górnych/                                                                                                         
– atak /ocena techniki/                                                                                                                                                          
5) wiadomości (odpowiedzi ustne lub pisemny test, przygotowanie prezentacji) :                                          
-uczeń zna podstawowe przepisy gier zespołowych (odpowiedzi ustne lub pisemny test),                              
-uczeń wyjaśnia związek miedzy sprawnością fizyczną a zdrowiem i dobrym samopoczuciem;                                                                                                                                                          

-  opisuje wybrane techniki relaksacyjne;                                                                                                                                         
-  uczeń wskazuje możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii do oceny 
tygodniowej aktywności fizycznej;                                                                                                                                                      
-  uczeń wyjaśnia, na czym polega umiejętność planowania bezpiecznej aktywności fizycznej 
dla siebie i innych;                                                                                                                                                                                       
- uczeń opisuje zasady ergonomicznej organizacji stanowiska pracy;                                                     
- uczeń wymienia i interpretuje przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego zachowania się 
kibiców sportowych;                                                                                                                                                                       
- uczeń opisuje zasady ergonomicznej organizacji stanowiska pracy;                                                               
- uczeń wymienia i interpretuje przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego zachowania się 
kibiców sportowych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6) edukacja zdrowotna(odpowiedzi ustne lub pisemny test, przygotowanie prezentacji) :                                                  

- uczeń wyjaśnia, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących zdrowia oraz dokonuje 
krytycznej analizy informacji medialnych w tym zakresie (trendy, mody, diety, wzorce 
żywieniowe);                                                                                                                                                                       
- uczeń wyjaśnia relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla wszystkich a 



zdrowiem, w tym omawia problem dopingu;                                                                                                                                                          
- uczeń wyjaśnia, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia oraz dlaczego należy 
poddawać się badaniom profilaktycznym w okresie całego życia; 

  

 

                                                                                                     


