
 
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

  DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁOWICZU 
 
 
KLASY IV 

 

I. LEKKOATLETYKA 

1. Bieg na dystansie 600m dz./600 m chł.  

2. Bieg na dystansie 50m 

3. Skok w dal z rozbiegu  

4. Rzut piłeczką palantową z rozbiegu  

5. Bieg wahadłowy 4x10m  

6. Skok w dal z miejsca  

7. Rzut piłką lekarską w przód znad głowy  

 

II. GIMNASTYKA 

 1. Przewrót w przód dowolnym sposobem z prawidłowym ułożeniem rąk i głowy. 

 

III. MINI SIATKÓWKA 

 1.Wyrzut piłki oburącz nad głowę, chwyt (koszyczek) w postawie wysokiej 

 

IV. MINI KOSZYKÓWKA 

 1. Kozłowanie piłki po prostej.  

 

 V. MINI PIŁKA RĘCZNA 

1. Podania i chwyty piłki.  

 

VI. MINI PIŁKA NOŻNA  

1. Uderzenie piłki wewnętrzną częścią stopy, przyjęcie podeszwą. 

 

VII. TEST 

1. Wykonanie plakatu pt. „W jaki sposób spędzamy czas wolny od nauki”  

 

 



 

KLASY V  

 

I. LEKKOATLETYKA 

 

1. Bieg na dystansie 600 m dz./1000 m chł.  

2. Bieg na dystansie 60m  

3. Skok w dal z rozbiegu  

4. Rzut piłeczką palantową z rozbiegu  

5. Bieg wahadłowy 4x10m  

6. Skok w dal z miejsca  

7. Rzut piłką lekarską w przód znad głowy  

 

II. GIMNASTYKA 

 1. Przewrót w tył z prawidłowym ułożeniem rąk i nóg. 

 

III. MINI SIATKÓWKA 

1. Odbicie piłki sposobem oburącz górnym 

  

IV. MINI KOSZYKÓWKA 

1. Rzut piłki do kosza jednorącz z miejsca  

 

V. MINI PIŁKA RĘCZNA 

1. Rzut piłki do bramki z biegu .  

 

VI. MINI PIŁKA NOŻNA 

1. Prowadzenie piłki slalomem  

 

VII. TEST 

1. Pisemny test wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej  

 

 

 

 



KLASY VI 

 

I. LEKKOATLETYKA 

 

1. Bieg na dystansie 600 m dz./1000m chł.  

2. Bieg na dystansie 60m  

3. Skok w dal z rozbiegu  

4. Rzut piłeczką palantową z rozbiegu  

5. Bieg wahadłowy 4x10m  

6. Skok w dal z miejsca  

7. Rzut piłką lekarską w przód znad głowy  

 

II. GIMNASTYKA  

1. Łączone przewroty w przód i w tył  

 

III. MINI SIATKÓWKA 

1. Odbicie piłki sposobem oburącz dolnym  

  

IV. MINI KOSZYKÓWKA 

1. Kozłowanie piłki ze zmianą ręki kozłującej.  

 

V. MINI PIŁKA RĘCZNA 

 1. Rzut piłką do bramki z wyskoku.  

 

VI. MINI PIŁKA NOŻNA  

1. Prowadzenie piłki slalomem zakończone strzałem na bramkę.  

 

VII. TEST 

 1. Test wiedzy z zakresu przepisów gier zespołowych.  

 

 

 

 

 



 

KLASY VII 

 

I. LEKKOATLETYKA 

 

1. Bieg na 100 m ze startu niskiego  

2. Bieg na 800 m dz. /1000 m chł. ze startu wysokiego  

3. Skok w dal z rozbiegu  

4. Skok wzwyż technika nożycową 

5. Pchnięcie kulą  

 

II. GIMNASTYKA 

1. Stanie na rękach z odbicia jedno-nóż przy drabince 

  

III. PIŁKA SIATKOWA 

1. Odbicia sposobem oburącz górnym i dolnym naprzemiennie  

 

IV. PIŁKA RĘCZNA  

1. Prowadzenie piłki w parach zakończone rzutem do bramki z wyskoku  

 

V. PIŁKA KOSZYKÓWKA  

1. Rzuty do kosza z dwutaktu  

  

VI. PIŁKA NOŻNA 

1. Prowadzenie piłki w parach zakończone strzałem do bramki  

 

VII. SPRAWDZIAN 

Test z wiedzy olimpijskiej  

  

 

 

 

 

 



 

KLASY VIII 

 

I. LEKKOATLETYKA 

 

1. Bieg na 100 m ze startu niskiego  

2. Bieg na 800 m dz. /1000 m chł. ze startu wysokiego  

3. Skok w dal z rozbiegu  

4. Skok wzwyż technika nożycową 

5. Pchnięcie kulą  

6. Rzut piłką lekarską w przód znad głowy  

 

II. GIMNASTYKA 

1. Skok kuczny przez skrzynię 

 

III. PIŁKA SIATKOWA 

1. Zagrywka sposobem górnym  

 

 

IV. PIŁKA RĘCZNA  

1. Zwód pojedynczy zakończony rzutem do bramki 

 

V. PIŁKA KOSZYKÓWKA  

1. Rzuty do kosza z pięciu miejsc  

 

VI. PIŁKA NOŻNA 

1. Żonglerka  

 

VII. SPRAWDZIAN  

Przygotowanie zestawu ćwiczeń kształtujących (prowadzenie rozgrzewki) 

 

 

 

 



 

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

Ocenę „ celujący” (6) otrzymuje uczeń, który:  

 

Spełnia wszystkie wymagania na ocenę „bardzo dobry” a ponadto:  

• Godnie reprezentuje szkołę na szkolnych zawodach sportowych i osiąga liczne  

sukcesy na szczeblu makroregionu; 

• Jest animatorem na rzecz szeroko pojętej kultury fizycznej; 

• Uczeń otrzymuje ocenę celującą również, jeżeli z większości zaliczeń otrzymuje  

oceny celujące ,nawet jeśli nie bierze udziału w zawodach sportowych. Jednak, gdy 

uczeń pomimo możliwości nie chce uczestniczyć w zawodach sportowych (nie jest to  

spowodowane kontuzją, stanem zdrowia), nie może otrzymać oceny celującej. 

 

Ocenę „ bardzo dobry” (5) otrzymuje uczeń, który:  

 

• Opanował materiał programowy na poziomie edukacyjnym odpowiadającym ocenie  

„bardzo dobry” lub „celujący”;  

• Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego 

oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).  

• Posiada wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania na poziomie bardzo  

dobrym i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu;  

• Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy;  

• Swoją postawą, zaangażowaniem i stosunkiem do przedmiotu nie budzi żadnych  

zastrzeżeń; 

• Posiada wzorowe nawyki higieniczno-zdrowotne; 

• Bierze aktywny i systematyczny udział w pozalekcyjnych lub pozaszkolnych  

zajęciach rekreacyjno-sportowych; 

• Bezwzględnie przestrzega zasad BHP obowiązujących podczas ćwiczeń i na hali 

sportowej. 

 

 

 



 

 

Ocenę „dobry” (4) otrzymuje uczeń, który:  

 

• Opanował materiał programowy na poziomie edukacyjnym odpowiadającym ocenie  

„dobry”;  

• Posiada wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania na poziomie dobrym,  

lecz nie zawsze potrafi ich wykorzystać w praktycznym działaniu;  

• Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego,  

zazwyczaj jest przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).  

• Stara się doskonalić swoją sprawność motoryczną i wykazuje postępy na miarę  

własnych możliwości psychoruchowych;  

• Swoją postawą, zaangażowaniem i stosunkiem do przedmiotu nie budzi większych  

zastrzeżeń; 

• Posiada prawidłowe nawyki higieniczno-zdrowotne; 

• Przestrzega zasad BHP, obowiązujących podczas ćwiczeń i na hali sportowej.  

 

Ocenę „ dostateczny” (3) otrzymuje uczeń, który:  

 

• Zadowalająco opanował materiał programowy na danym poziomie edukacyjnym;  

• Posiada wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania na poziomie  

dostatecznym i nie potrafi wykorzystać ich w praktycznym działaniu;  

• Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania  

fizycznego oraz rzadko jest przygotowany do lekcji ( nie zawsze posiada wymagany  

strój sportowy). 

• Wykazuje zaniedbania w doskonaleniu swojej sprawności motorycznej.  

• Swoją postawą, zaangażowaniem i stosunkiem do przedmiotu budzi czasem  

zastrzeżenia; 

• Ujawnia braki w dbałości o własne zdrowie oraz nawykach higienicznych; 

• Czasami nie przestrzega zasad BHP, obowiązujących podczas ćwiczeń i na hali  

sportowej. 

 

 



 

Ocenę „ dopuszczający” (2) otrzymuje uczeń, który:  

 

• W ograniczonym stopniu opanował materiał programowy na danym poziomie  

edukacyjnym, ma znaczne luki;  

• Posiada wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania na poziomie  

dopuszczającym i nie potrafi wykorzystać ich w praktycznym działaniu; 

• Sporadycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz  

prawie zawsze jest nieprzygotowany do lekcji (nie posiada wymaganego stroju  

sportowego). 

• Nie dba o rozwój swojej sprawności motorycznej;  

• Swoją postawą, zaangażowaniem i stosunkiem do przedmiotu budzi bardzo duże  

zastrzeżenia; 

• Ujawnia duże braki w dbałości o własne zdrowie oraz nawykach higienicznych; 

• Często nie przestrzega zasad BHP, obowiązujących podczas ćwiczeń i na hali  

sportowej.  

 

Ocenę „niedostateczny” (1) otrzymuje uczeń, który:  

 

• Nie opanował materiału programowego na danym poziomie edukacyjnym;  

• Nie dba o rozwój swojej sprawności motorycznej;  

• Swoją postawą, zaangażowaniem i stosunkiem do przedmiotu budzi rażące  

zastrzeżenia; 

• Prawie w ogóle nie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania  

fizycznego i nigdy nie jest przygotowany do lekcji ( nie posiada wymaganego stroju  

sportowego).  

• Ujawnia bardzo duże braki w dbałości o własne zdrowie oraz nawykach  

higienicznych; 

• W ogóle nie przestrzega zasad BHP, obowiązujących podczas ćwiczeń i na hali  

sportowej. 

 


