
W YMAGANIA EDUKACYJNE  Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS 
DRUGICH 

 
 

Gimnastyka 
 
 
Semestr  I                                         Stanie na rękach. 

 
Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. 
 
Ocena celująca 
Uczeń wykonuje stanie na rękach przy drabinkach samodzielnie. Nogi proste, 
złączone, palce obciągnięte.  Prawidłowy powrót do postawy. 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń wykonuje ćwiczenie samodzielnie, nogi proste, złączone. Powrót do postawy. 
 
Ocena dobra 
Uczeń wykonuje ćwiczenie samodzielnie. 
 
Ocena dostateczna 
Uczeń wykonuje ćwiczenie z pomocą nauczyciela. 
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń próbuje wykonać ćwiczenie. 
 
Ocena niedostateczna 
Uczeń nie przystąpi do wykonania ćwiczenia 
 
 
Semestr II   

Wymyk przodem na niskim drążku / do podporu przodem /. 
 

Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. 
 
Ocena celująca 
Uczeń wykonuje wymyk przodem samodzielnie do podporu przodem. Nogi proste w 
stawie kolanowym, palce obciągnięte. Powrót do postawy odmykiem. 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń wykonuje ćwiczenie samodzielnie do podporu przodem. Powrót do postawy 
odmykiem. 
 
Ocena dobra 
Uczeń wykonuje ćwiczenie z minimalną pomocą nauczyciela do podporu przodem. 
Powrót do postawy odmykiem. 
 
Ocena dostateczna 
Uczeń wykonuje ćwiczenie z pomocą nauczyciela. 



 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń próbuje wykonać ćwiczenie. 
 
Ocena niedostateczna 
Uczeń nie przystąpi do wykonania ćwiczenia 
 
 
 
 

Piłka siatkowa 
 

Semestr I                       
Odbicia sposobem dolnym 

 
Ocenie podlega technika oraz  ilości odbić.  
 
Ocena celująca 
Bezbłędna technika 25 odbić. Test wykonany w wyznaczonym miejscu, np: w kole 
 
Ocena bardzo dobra 
Dobrze wykonana technika20 odbić, dopuszcza się 1-2 błędy techniczne 
 
Ocena dobra 
 15 odbić ,do 3  błędów  technicznych. 
 
Ocena dostateczna 
10 odbić i do 4 błędów technicznych 
 
Ocena dopuszczająca 
6 odbić ,po wyżej 4 błędów 
 
Ocena niedostateczna 
Ocenę niedostateczną otrzymuje osoba ,która nie przystąpi do sprawdzianu 
 
Błędy techniczne: 
 
1.Odbicia na prostych nogach 
2.Odbicie dłońmi, a przedramionami  
3.Zgięte ramie przy odbiciu 
4. Odbicie ramieniem 
5.Odbicia nie równoległe do podłogi, po niżej linii ramion 
6.Odbicia nie równoległe do podłogi, po wyżej linii ramion 
 
 
Semestr II                             

Zagrywka tenisowa 
 

Ocenie podlega technika wykonania zagrywki oraz  ilości udanych zagrywek.  
 



Ocena celująca 
Bezbłędna technika  i 5 zagrywek trafionych w wyznaczone miejsce (np. materac)  
 
Ocena bardzo dobra 
Dobrze wykonana technika 5 zagrywek, dopuszcza się 1  błąd techniczny 
 
Ocena dobra 
 4 zagrywki, do 3  błędów  technicznych. 
 
Ocena dostateczna 
 3 zagrywki ,do 4 błędów technicznych 
 
Ocena dopuszczająca 
1-2 zagrywki, po wyżej 4 błędów 
 
Ocena niedostateczna 
Ocenę niedostateczną otrzymuje osoba ,która nie przystąpi do sprawdzianu 
 
Błędy techniczne: 
1.Przekroczenie linii końcowej 
2.Zbyt niskie uderzenie piłki ,nie w najwyższym punkcie wyciągniętej ręki 
3.Podrzut piłki za głowę, lub do przodu 
4.Uderzenie piłki nasadą dłoni 
5.Uderzenie piłki nie nad głową tylko z boku 
6. 
 
 
  
 

Lekkoatletyka 
  
Semestr I  

Bieg krótki na 100 metrów 
 

Bieg wykonywany jest ze startu niskiego parami. Ocenie podlega czas pokonania 
dystansu oraz technika. Ocena według kryterium klasy, osobno oceniamy dziewczęta 
,osobno chłopców. 
 
Ocena celująca 
Bezbłędna technika biegu. Trzy najlepsze wyniki w klasie . 
 
Ocena bardzo dobra 
Dobra technika biegu.10% najlepszych czasów. 
 
Ocena dobra 
Dobra technika biegu.15% pozostałych najwyższych wyników. 
 
Ocena dostateczna 
Technika biegu bez większych uwag.25% z pozostałych najwyższych czasów . 
 



Ocena dopuszczająca 
Pozostałe wyniki ,bez oceny techniki biegu 
 
 
Ocena niedostateczna 
Ocenę niedostateczna otrzymuje osoba ,która nie przystąpi do sprawdzianu 
 
Błędy brane pod uwagę:  
 
1.Bieg nie po prostej linii 
2.Głowa zbytnio odchylona w tył ,grzbiet wklęsły 
3.Tułów wychylony zanadto do przodu 
4.Tułów nie wychylony do przodu, bieg tzw. „na siedząco”. 
5.Bieg na całych stopach. 
6.Za szeroko stawiane stopy 
 
Semestr II 
 

Pchnięcie kulą 
 

Ocenie podlega technika oraz odległość. Osobno oceniani są chłopcy i dziewczęta, 
według kryterium klasy. 
 
Ocena celująca 
Bezbłędna technika pchnięcia. Trzy najlepsze wyniki w klasie. 
 
Ocena bardzo dobra 
Dobrze wykonana technika, dopuszczony 1błąd techniczny .10% najlepszych 
odległości. 
 
Ocena dobra 
2-3 błędy techniczne.15% pozostałych najwyższych wyników. 
 
Ocena dostateczna 
Dopuszcza się do 4 błędów technicznych.25% z pozostałych najwyższych wyników . 
 
Ocena dopuszczająca 
Pozostałe wyniki ,bez oceny techniki. 
 
Ocena niedostateczna 
Ocenę niedostateczną otrzymuje osoba ,która nie przystąpi do sprawdzianu 
 
Błędy brane pod uwagę:  
 
1.Brak wychylenia tułowia i obniżenia środka ciężkości, rozpoczęcie doskoku zbyt 
wysokiej pozycji 
2.Pchnięcie z miejsca ,bez  tzw. „poślizgu” 
3.Złe ułożenie kuli w palcach a nie w dłoni, i nie przytrzymanie jej przy szyi w dołku 
nadobojczykowym 
4.Brak pracy tułowia, pchnięcie tylko siłą ręki, bez pracy mięśni tułowia 



5.Rzut a nie pchnięcie kulą (zła praca ręki) 
6.Za niski lot kuli 
7.Brak „pójścia” za kulą w końcowym wysiłku 
 

Piłka koszykowa 
 

Semestr I 
Dwutakt 

 
Ocena celująca 
Uczeń wykonuje rzut z dwutaktu poprzedzony kozłowaniem,  płynnie we właściwym 
tempie z odpowiednią techniką, zakończony celnym rzutem do kosza, zgodnie z 
przepisami gry. 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń wykonuje rzut z dwutaktu poprzedzony kozłowaniem płynnie, nieco za wolno, 
poprawnie technicznie, dopuszczalny 1 błąd techniczny, rzut zgodnie z przepisami 
gry. 
 
Ocena dobra 
Uczeń wykonuje rzut z dwutaktu poprzedzony kozłowaniem wolno, dopuszczalne 2 
błędy techniczne, dwutakt wykonany w miarę poprawnie zgodnie z przepisami gry. 
 
Ocena dostateczna 
Uczeń wykonuje rzut z dwutaktu poprzedzony kozłowaniem wolno, dopuszczalne 4 
błędy techniczne, dwutakt wykonany w miarę poprawnie zgodnie z przepisami gry. 
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń wykonuje rzut z dwutaktu poprzedzony kozłowaniem w wolnym lub bardzo 
wolnym tempie, duża liczba błędów technicznych, błędy „kroków” i piłki „noszonej”, 
stara się zachować przepisy gry. 
 
Ocena niedostateczna 
Uczeń odstąpi od wykonania ćwiczenia 
 
Błędy techniczne: 
 
  1. Nieprawidłowa odległość od tablicy 
  2. Skok w przód 
  3. Mało dynamiczne kozłowanie 
  4. Nieprawidłowy dwutakt z prawej lub lewej strony 
  5. Nieprawidłowe ułożenie rąk na piłce,  
  6. Błąd piłki „noszonej” 
  7. Błąd „kroków” 
  8. Nie wyprostowanie ręki przy rzucie do kosza 
  9. Brak uderzenia piłki o tablicę 
10. Brak zaznaczonego nadgarstka przy rzucie 
 
 
 



 
 
 
 
Semestr II 

Koszykarski tor przeszkód. 

 
Uczeń wykonuje bieg z kozłowaniem po prostej, podanie oburącz, chwyt piłki, 
kozłowanie w slalomie składającym się z 5 słupków zakończony rzutem z dwutaktu. 
 
Ocena celująca 
Uczeń wykonuje ćwiczenie we właściwym, dynamicznym tempie, wszystkie elementy 
wykonane prawidłowo technicznie, trafia do kosza,  zgodnie z przepisami gry 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń wykonuje ćwiczenie we  właściwym tempie, zgodnie z przepisami gry, 
dopuszczalny 1 błąd techniczny, zgodnie z przepisami gry 
 
Ocena dobra 
Uczeń wykonuje ćwiczenie w średnim tempie, dopuszczalne 2 błędy techniczne, 
zachowuje przepisy gry 
 
Ocena dostateczna 
Uczeń wykonuje ćwiczenie w średnim tempie, dopuszczalne 4 błędy techniczne, 
zachowuje przepisy gry 
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń ćwiczenie  wolno lub bardzo wolno, duża liczba błędów technicznych, stara 
się zachować przepisy gry 
 
Ocena niedostateczna 
Uczeń odstąpi od wykonania ćwiczenia 
 
 Błędy techniczne: 
 
  1. Nieprawidłowa postawa przy kozłowaniu 
  2. Kozłowanie piłki bez zmiany ręki kozłującej 
  3. Mało dynamiczne kozłowanie 
  4. Nieprawidłowa wysokość i częstotliwość kozłowania 
  5. Brak wyskoku przy rzucie 
  6. Błąd piłki „noszonej” 
  7. Błąd „kroków” 
  8. Rzut dwoma rękami 
  9. Brak uderzenia piłki o tablicę 
10. Brak wyprostowania ręki przy rzucie 
11. Podanie piłki jednorącz 
 
 
 
 



WYMAGANIA EDUKACYJNE  Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS 
TRZECICH 

 
 

Gimnastyka 
 

Semestr I 
Skok kuczny przez 5 części skrzyni. 

 
Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. 
 
Ocena celująca 
Uczeń wykonuje skok kuczny, odbicie obunóż, lądowanie obunóż, obciągnięte palce, 
odmach, zachowuje cechy gimnastyczne. 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń wykonuje skok obunóż, lądowanie obunóż, obciągnięte palce, skok 
symetryczny. 
 
Ocena dobra 
Uczeń wykonuje skok obunóż, symetrycznie. 
 
Ocena dostateczna 
Uczeń wykonuje ćwiczenie samodzielnie. 
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń próbuje wykonać ćwiczenie. 
 
Ocena niedostateczna 
Uczeń nie przystąpi do wykonania ćwiczenia 
 
 
Semestr II 

Sprawdzenie umiejętności z gimnastyki. 
 

Uczeń wykonuje pięć ćwiczeń obowiązujących w poprzednich semestrach oraz trzy 
ćwiczenia dodatkowe wybrane przez siebie . 
 
Ocena celująca 
Uczeń wykonuje  8  ćwiczeń minimum na ocenę dobrą. 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń wykonuje 6 ćwiczeń minimum na ocenę dobrą. 
 
Ocena dobra 
Uczeń wykonuje  4 ćwiczenia na ocenę dobrą. 
 
Ocena dostateczna 
Uczeń wykonuje 2 ćwiczenia minimum na ocenę dobrą. 
 



Ocena dopuszczająca 
Uczeń próbuje wykonać ćwiczenia. 
 
Ocena niedostateczna 
Uczeń nie przystąpi do wykonania ćwiczenia 
 
 

Lekkoatletyka 
 

Semestr I 
 

Skok w dal techniką naturalną 
 

Ocenie podlega technika oraz odległość skoku. Osobno oceniani są chłopcy i 
dziewczęta, według kryterium klasy. 
 
Ocena celująca 
Bezbłędna technika skoku. Trzy najlepsze wyniki w klasie . 
 
Ocena bardzo dobra 
Dobrze wykonana technika, dopuszcza się 1-3błędy techniczne .10% najlepszych 
odległości. 
 
Ocena dobra 
4-5 błędy techniczne.15% pozostałych najwyższych wyników. 
Ocena dostateczna 
Dopuszcza się do 7 błędów technicznych.25% z pozostałych najwyższych wyników . 
 
Ocena dopuszczająca 
Pozostałe wyniki ,bez oceny techniki. 
 
Ocena niedostateczna 
Ocenę niedostateczną otrzymuje osoba ,która nie przystąpi do sprawdzianu 
 
Błędy techniczne: 
 
1.Zbyt silne odchylenie tułowia do tyłu, noga odbijająca działa hamująco, brak pozycji 
„wysokiej” przed odbiciem i szybkiego ustawienia stopy do odbicia z belki 
2.Zbyt wolny rozbieg ,bez przyspieszenia 
3.Za wielkie wychylenie do przodu górnej części ciała, zła pozycja nogi wymachowej 
4.Zbyt silne pochylenie ciała do przodu, noga wymachowa nie ma odpowiedniej 
pozycji do wykonania kroku 
5.Nogi w czasie lotu nie uniesione dostatecznie wysoko dla właściwego lądowania, 
brak wyprostu w momencie odbicia 
6.Pozycja kuczna w locie, brak pozycji „wysokiej” w momencie odbicia 
7.Stopy lądują nie w jednej linii 
8.Kolana usztywnione w momencie lądowania, brak „resorowania” w kolanach i 
biodrach  
9.Podparcie się rękami z tyłu 
10.Stopy wylądowały za wcześnie, co skutkuje wyrzuceniem ćwiczącego do przodu. 



Piłka siatkowa 
Semestr I 
 
Cykle siatkarskie 
Ocenie podlega technika oraz  ilości odbić.  
 
Ocena celująca 
Bezbłędna technika 25 odbić. Test wykonany w wyznaczonym miejscu, np: w kole 
 
Ocena bardzo dobra 
Dobrze wykonana technika20 odbić, dopuszcza się 1-2 błędy techniczne 
 
Ocena dobra 
 15 odbić ,do 3  błędów  technicznych. 
 
Ocena dostateczna 
10 odbić i do 4 błędów technicznych 
 
Ocena dopuszczająca 
6 odbić ,po wyżej 4 błędów 
 
Ocena niedostateczna 
Ocenę niedostateczną otrzymuje osoba ,która nie przystąpi do sprawdzianu 
 
Błędy techniczne: 
 
1.Odbicia na prostych nogach 
2.Odbicia piłki nisko  
3.Błąd podwójnego odbicia np. sposobem dolnym 
4.Brak koordynacji odbić 
5.Wykonywanie odbić nie nad głową 
6.Poruszanie się po zbyt dużej powierzchni, ruch chaotyczny, szarpany.   
 
 
Semestr II 
 

Sprawdzian z elementów techniki z klas poprzednich 
 

Ocenie podlegają 4 wybrane przez ucznia elementy techniczne piłki  siatkowej : 
- odbicia dolne lub górne 
-zagrywka dolna lub górna 
-cykle siatkarskie 
 Każdy element oceniany jest osobno, gdzie brane są pod uwagę błędy techniczne 
tak jak w latach poprzednich. 
 Średnia arytmetyczna 4 ocen cząstkowych  daje ocenę ze sprawdzianu. 
 
 
 
 
 



Piłka koszykowa 
 

 Semestr I 
Szybki atak w parach. 

 
Uczniowie wykonują szybki atak w parach kończąc rzutem z dwutaktu. 
Ocena celująca 
Uczeń wykonuje podania w biegu oburącz, rzut z dwutaktu płynnie we właściwym 
tempie z odpowiednią techniką, zakończony celnym rzutem do kosza, zgodnie z 
przepisami gry. 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń wykonuje podania w biegu oburącz, rzut z dwutaktu płynnie, nieco za wolno, 
poprawnie technicznie, dopuszczalny 1 błąd techniczny, rzut zgodnie z przepisami 
gry. 
 
Ocena dobra 
Uczeń wykonuje podania w biegu oburącz, rzut z dwutaktu wolno, dopuszczalne 2 
błędy techniczne, dwutakt wykonany w miarę poprawnie zgodnie z przepisami gry. 
 
Ocena dostateczna 
Uczeń wykonuje  podania w biegu oburącz, rzut z dwutaktu wolno, dopuszczalne 4 
błędy techniczne, dwutakt wykonany w miarę poprawnie zgodnie z przepisami gry. 
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń wykonuje podania w biegu oburącz, rzut z dwutaktu w wolnym lub bardzo 
wolnym tempie, duża liczba błędów technicznych, błędy „kroków”, stara się 
zachować przepisy gry. 
 
Ocena niedostateczna 
Uczeń odstąpi od wykonania ćwiczenia 
 
Błędy techniczne: 
 
  1. Nieprawidłowa odległość od tablicy 
  2. Skok w przód przy rzucie 
  3. Podania jednorącz 
  4. Nieprawidłowy dwutakt z prawej lub lewej strony 
  5. Niskie tempo ćwiczenia  
  6. Niedokładne podania 
  7. Błąd „kroków” 
  8. Nie wyprostowanie ręki przy rzucie do kosza 
  9. Brak uderzenia piłki o tablicę 
10. Brak zaznaczonego nadgarstka przy rzucie 
 
   
 
 
 
 



Semestr II 
Rzuty do kosza w biegu. 

 
Uczeń wykonuje kozłowanie piłki z linii rzutów za trzy punkty, rzuca do kosza.  
W przypadku nie trafienia do kosza powtarza rzuty do skutku. Po zebraniu piłki 
wraca, kozłując na linię rzutów za trzy punkty, powtarza ćwiczenie zgodnie z 
przepisami gry. Ocenie podlega skuteczność  w czasie  60 sekund. Uczniowi 
przysługują dwie próby z których lepsza jest oceniana. Jeden błąd „noszenia” piłki 
lub „kroków”  powoduje obniżenie o połowę oceny. 
 
Ocena celująca 
dziewczęta 10 rzutów, chłopcy 12 rzutów 
 
Ocena bardzo dobra 
dziewczęta 8 rzutów, chłopcy 10 rzutów 
 
Ocena dobra 
dziewczęta 6 rzutów, chłopcy 8 rzutów 
  
Ocena dostateczna 
dziewczęta 4 rzuty, chłopcy 6 rzutów 
 
Ocena dopuszczająca 
dziewczęta 2 i mniej niż 2 rzuty, chłopcy 4 i mniej niż 4 rzuty 
 
Ocena niedostateczna 
Uczeń odstąpi od wykonania ćwiczenia 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 


