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I 
OGÓLNE KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 
 

1. Aby mówić o ocenie z zakresu wychowania fizycznego, zakłada się: 
 

- obecność ucznia na zajęciach;  
- posiadanie stroju sportowego określonego przez nauczyciela prowadzącego na lekcji organizacyjnej  

w danym roku szkolnym;   
- minimalny poziom motywacji skłaniający ucznia do udziału w zajęciach ruchowych; 
- obecność na sprawdzianach – regularne zdobywanie przez ucznia bieżących ocen z zaliczeń poszczegól-

nych elementów technicznych danej dyscypliny sportu; 
 

2. Osiągnięcie takiego poziomu wiedzy, który umożliwi dbałość o zdrowie: 
 

- posiadanie wiadomości na temat charakteru związków pomiędzy ciałem człowieka a zdrowym stylem 
życia, zapobieganiem chorobom i racjonalnie prowadzona rekreacją ruchową; 

- postrzeganie zdrowia rozumianego w aspekcie sześciu wzajemnie przenikających się sfer: fizycznej, inte-
lektualnej, emocjonalnej, społecznej, osobistej i duchowej; 

- posiadanie przez ucznia zasobu wiedzy z zakresu samobadania, profilaktyki i korekcji wad postawy oraz 
podstawowych zachowań utylitarnych; 

- posiadanie i dalsze nabywanie kompetencji do samodzielnego utrzymywania higieny osobistej i porządku 
w najbliższym otoczeniu; 

- znajomość zasad hartowania na bodźce fizyczne i psychiczne; 
- stopień umiejętności praktycznego zastosowania wiadomości nabytych w trakcie lekcji, wyrażający się  

w stosunku do siebie samego i innych (uczestnictwo w szeroko rozumianej kulturze fizycznej); 
 
3. Wiadomości z zakresu rozwoju sprawności kondycyjno – koordynacyjnych oraz możliwości ich 

kontroli: 
 

- sposoby kształtowania siły, skoczności, wytrzymałości, szybkości i zwinności – terminologia dotycząca 
ćwiczeń i pozycji wyjściowych do nich; 

- wiadomości o kształtowaniu równowagi, orientacji przestrzennej,  czucia oraz rytmizacji ruchu; 
- znajomość co najmniej jednego testu pomiaru sprawności fizycznej; 

 
4. Wiadomości dotyczące organizacji i przebiegu poszczególnych dyscyplin sportowych: 
 

- przygotowania boiska do danej zabawy ruchowej czy gry sportowej; 
- bezpieczeństwa jej przebiegu, latem i zimą, w różnych warunkach, indywidualnie i w grupie rówieśniczej; 
- przepisów obowiązujących w danej zabawie, grze, dyscyplinie oraz sportowego kodeksu honorowego fair 

play; 
 
5. Posiadanie umiejętności określenia specyfiki wysiłku fizycznego i przygotowania organizmu 

do jego podjęcia w różnych warunkach pogodowych oraz terenowych: 
 

- wysiłki krótkotrwałe o dużej intensywności i wysiłki długotrwałe o niskiej intensywności; 
- wysiłki o specyfice szybkościowej, wytrzymałościowej, skocznościowej, siłowej itd.; 

 
6. Pełnienie przez ucznia ról: organizatora, trenera, sędziego, zawodnika, kibica – w zabawach  

i grach ruchowych, poszczególnych dyscyplinach sportowych, zawodach – z pomocą i bez po-
mocy nauczyciela. 

 
7. Tendencja do samodoskonalenia oraz postępy ruchowe w poszczególnych dyscyplinach sportu. 



II 
WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE 

 

KOMPE-
TENCJE POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 
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1. Osiągnięcie takiego poziomu wiedzy, który umożliwi dbałość o zdrowie: 
 

- posiadanie wiadomości na temat charakteru związków pomiędzy ciałem 
człowieka a zdrowym stylem życia, zapobieganiem chorobom i racjonal-
nie prowadzona rekreacją ruchową; 

- postrzeganie zdrowia rozumianego w aspekcie sześciu wzajemnie prze-
nikających się sfer: fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, 
osobistej i duchowej; 

- posiadanie przez ucznia zasobu wiedzy z zakresu samobadania, profilak-
tyki i korekcji wad postawy oraz podstawowych zachowań utylitarnych; 

- posiadanie i dalsze nabywanie kompetencji do samodzielnego utrzymy-
wania higieny osobistej i porządku w najbliższym otoczeniu; 

- znajomość zasad hartowania na bodźce fizyczne i psychiczne; 
- stopień umiejętności praktycznego zastosowania wiadomości nabytych 

w trakcie lekcji, wyrażający się w stosunku do siebie samego i innych 
(uczestnictwo w szeroko rozumianej kulturze fizycznej); 

 
2. Wiadomości z zakresu rozwoju sprawności kondycyjno – koordynacyj-

nych oraz możliwości ich kontroli: 
 

- sposoby kształtowania siły, skoczności, wytrzymałości, szybkości i zwin-
ności – terminologia dotycząca ćwiczeń i pozycji wyjściowych do nich; 

- wiadomości o kształtowaniu równowagi, orientacji przestrzennej,  czucia 
oraz rytmizacji ruchu; 

- znajomość co najmniej jednego testu pomiaru sprawności fizycznej; 
 
- Wiadomości dotyczące organizacji i przebiegu poszczególnych dyscyplin 

sportowych: 
 
- przygotowania boiska do danej zabawy ruchowej czy gry sportowej; 
- bezpieczeństwa jej przebiegu, latem i zimą, w różnych warunkach, indy-

widualnie i w grupie rówieśniczej; 
- przepisów obowiązujących w danej zabawie, grze, dyscyplinie oraz spor-

towego kodeksu honorowego fair play; 
 

 
1. Osobiste zaangażowanie i dążenie do 

samodoskonalenia, pogłębiania i po-
szerzania własnych wiadomości w za-
kresie dbałości o zdrowie: 

 
- korzystanie z dostępnej literatury, 

czasopism, prasy, audycji radiowych  
i telewizyjnych;  

- dzielenie się posiadanymi informa-
cjami z innymi uczniami w ramach za-
jęć wf; 

 
 
 
 
 
 
 
2. Eksponowanie posiadanych wiadomo-

ści, wyrażające się w aktywności na lek-
cji wf: 

 
- częste odpowiedzi na pytania zada-

wane przez nauczyciela; 
- znajomość więcej niż jednego testu; 

 
 
 
3. Jak wyżej: 
 

- samodzielna organizacja wybranych 
dyscyplin; 

- prowadzenie i sędziowanie; 
- wiadomości o aktualnie odbywających 

się imprezach sportowych o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym. 
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1. Rozgrzewka – umiejętność określenia specyfiki wysiłku fizycznego  

i przygotowania  organizmu do jego podjęcia: 
 

- wysiłki krótkotrwałe o dużej intensywności i wysiłki długotrwałe o ni-
skiej intensywności; 

- wysiłki o specyfice szybkościowej, wytrzymałościowej, skocznościowej, 
siłowej itd.; 

 
2. Gimnastyka: 
 

- uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach i ćwiczeniach, stawia się i bierze 
udział w zaliczeniach poszczególnych elementów techniki gimnastycz-
nej; 

- zna zakresy ruchomości największych stawów w organizmie i umie je po-
równać z własnymi; 

- zna podstawowe ćwiczenia stosowane w korekcji wad postawy i potrafi 
wykorzystać je w praktyce; 

 
3. Lekkoatletyka: 
 

- uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach i ćwiczeniach, stawia się i bierze 
udział w zaliczeniach poszczególnych elementów techniki lekkoatletycz-
nej; 

- z pomocą nauczyciela uczeń pełni w zabawie rolę zawodnika, sędziego, 
organizatora, kibica; 

 

 
1. Rozgrzewka trzyczęściowa (trucht, 

marsz, rozsypka, z zachowaniem za-
sady „od góry ku dołowi” oraz zastoso-
waniem pozycji wysokich, półwysokich 
i niskich w rozsypce); 

 
 
 
2. Uczeń samodzielnie określi poziom 

swoich możliwości wynikających  
z predyspozycji gimnastycznych. 
Potrafi ułożyć i zaprezentować własny 
prosty układ gimnastyczny. 
 
 

 
 

 
3. Uczeń samodzielnie stosuje w praktyce 

nabyte wiadomości  i umiejętności oraz 
samodzielnie pełni rolę zawodnika, or-
ganizatora, trenera, sędziego, kibica. 



II 
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4. Koszykówka: 
 

- uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach i ćwiczeniach, stawia się i bierze 
udział w zaliczeniach poszczególnych elementów techniki mini piłki ko-
szykowej; 

- z pomocą nauczyciela uczeń pełni w zabawie w zawody rolę zawodnika, 
sędziego, organizatora, kibica; 

 
5. Piłka ręczna: 
 

- uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach i ćwiczeniach, stawia się i bierze 
udział w zaliczeniach poszczególnych elementów techniki mini piłki ręcz-
nej; 

- z pomocą nauczyciela uczeń pełni w zabawie w zawody rolę zawodnika, 
sędziego, organizatora, kibica; 

 
6. Siatkówka: 
 

- uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach i ćwiczeniach, stawia się i bierze 
udział w zaliczeniach poszczególnych elementów techniki mini piłki siat-
kowej; 

- z pomocą nauczyciela uczeń pełni w zabawie w zawody rolę zawodnika, 
sędziego, organizatora, kibica; 

 
7. Piłka nożna: 
 

- uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach i ćwiczeniach, stawia się i bierze 
udział w zaliczeniach poszczególnych elementów techniki mini piłki noż-
nej; 

- z pomocą nauczyciela uczeń pełni w zabawie w zawody rolę zawodnika, 
sędziego, organizatora, kibica; 

 
8. Sporty zimowe: 
 

- uczeń uczestniczy w zajęciach na śniegu lub lodzie; 
- z pomocą nauczyciela uczeń pełni w zabawie w zawody rolę zawodnika, 

sędziego, organizatora, kibica; 
 
9. Inne formy ruchu: 
 

- uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach i ćwiczeniach, zna przepisy  
i podstawy techniki gry w ringo, „Dwa ognie”, unihoca, badmintona, tenisa 
stołowego, ulubionych zabaw i gier ruchowych; 

- uczeń zapoznał się ze sposobem poruszania się na wrotkach; 
- zna praktyczne zasady bezpiecznego zachowania się  w środowisku wod-

nym; 
 

 
4. Uczeń podczas gry samodzielnie sto-

suje nabyte umiejętności techniczne. 
Pełniąc określone role w zawodach 
nie wymaga wsparcia nauczyciela. 
Stosuje zasadę „fair play”. 

 
 
 
5. Uczeń podczas gry samodzielnie sto-

suje nabyte umiejętności techniczne. 
Pełniąc określone role w zawodach 
nie wymaga wsparcia nauczyciela. 
Stosuje zasadę „fair play”. 

 
 
 
6. Uczeń podczas gry samodzielnie sto-

suje nabyte umiejętności techniczne. 
Pełniąc rolę zawodnika, sędziego, or-
ganizatora nie wymaga wsparcia nau-
czyciela. Stosuje zasadę „fair play”. 

 
 
 
7. Uczeń podczas gry samodzielnie sto-

suje nabyte umiejętności techniczne. 
Pełniąc określone role w zawodach 
nie wymaga wsparcia nauczyciela. 
Stosuje zasadę „fair play”. 

 
 
 
8. Uczeń posiada podstawowe umiejęt-

ności z zakresu zjazdu na sankach  
w linii prostej i po łuku, jazdy na łyż-
wach, zabaw  i gier na świeżym powie-
trzu zimą. 

 
9. Uczeń na bieżąco doskonali swoje 

umiejętności ruchowe w poszczegól-
nych dyscyplinach sportu i wykorzy-
stuje je dla zachowania zdrowia. Po-
trafi aktywnie wypoczywać i spędzać 
swój czas wolny na sportowo. 

 
 
 
 
                



III 
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
 
 
 Ustalając zasady oceniania wyszliśmy z założenia, że każdemu uczniowi powinno się umożliwić 
zdobycie oceny bardzo dobrej. Każdemu, więc nie wyłącznie bardzo sprawnemu, ale również uczniowi 
sprawnemu w mniejszym stopniu a wykazującemu zaangażowanie i dobrą wolę, zainteresowanie pro-
blematyką wychowania fizycznego. Wymagania edukacyjne przy ustalaniu oceny  wychowania fizycz-
nego uwzględniają wysiłek wkładany rzez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 
specyfiki zajęć. 
 
 
 Kryteria brane pod uwagę przy wystawianiu oceny: 
 
1. Postawa wobec przedmiotu. 

2. Umiejętności – ocenia się dla orientacji ucznia i nauczyciela, w jakim stopniu została opanowana 

dana czynność ruchowa. Kryterium to nie ma jednak decydującego znaczenia przy wystawianiu koń-

cowej oceny. 

3. Wiadomości – sprawdza się, by mieć pewność, że udział ucznia w lekcji jest w pełni świadomy. 

4. Inwencja twórcza – będzie premiowana, aby uczniowie czuli się doceniani i chcieli się dalej rozwijać. 

5. Współpraca z nauczycielem i innymi uczniami – ważna umiejętność, która daje możliwość zorgani-

zowania sobie czasu wolnego. 

6. Zaangażowanie poza lekcją wychowania fizycznego będzie premiowane, aby zmobilizować uczniów 

do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. 

7. Poziom rozwoju sprawności i wydolności – postępy: przeprowadzane sprawdziany są wyznaczni-

kami pracy nad sobą i dają możliwość porównywania swoich wyników z normami dla danego wieku 

oraz z najlepszymi rezultatami szkoły, które wywieszone są na tablicach. 

 

Na ocenę bardzo dobrą wystarczy odrobina dobrej woli i zaangażowania. Oto elementy, za które 

będzie można otrzymać „+” i „-”, z wyjątkiem umiejętności, które podlegają ocenie w skali sześciostop-

niowej.  

 
Postawa wobec przedmiotu: 
 
a) zaangażowanie, czynny, aktywny udział w lekcji – otrzymujesz „+”; 
b) prowadzenie kącika kultury fizycznej; jeden temat realizują dwie osoby – otrzymujesz „+”; 
c) brak stroju – karany „• ” (raz w semestrze, każdy kolejny raz – ocena niedostateczna); 
d) w grupach żeńskich, podczas niedyspozycji możliwe jest dodatkowo zwolnienie z ćwiczeń na 

zajęciach w każdym miesiącu zaznaczane przez nauczyciela „N”; 
e) nieodpowiednie zachowanie: brak dyscypliny, wulgarność, nieposzanowanie sprzętu karane „-

”; 
 

Wiadomości: 
 

a) odpowiedź na pytanie nauczyciela premiowana „+”; 
b) przygotowanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat – otrzymujesz „+”; 
c) propozycja spędzenia czasu wolnego (np. weekend) – otrzymujesz „+”; 

 



III 
Współpraca z nauczycielem i uczniami: 
 

a) przeprowadzenie rozgrzewki – otrzymujesz „+” (lub ocenę); 
b) propozycja ćwiczenia, układu ćwiczeń, fragmentu gry do realizacji tematu głównego zajęć: „+”; 
c) organizacja zawodów międzyklasowych – otrzymujesz „+”; 

 
Inwencja twórcza: 
 

a) wykorzystanie nietypowych przyborów przyniesionych na lekcję, propozycje ćwiczeń  
b) otrzymujesz „+”; 
c) zaproponowanie formy zajęć rekreacyjnych; 
d) otrzymujesz „+”; 

 
Poziom rozwoju sprawności i wydolności – postępy: 
 

a) porównanie wyników testów i prób przeprowadzonych na początku i końcu roku szkolnego: 
wybrany przez nauczyciela test sprawności fizycznej – za poprawę otrzymujesz „+”; 

 
Zaangażowanie poza lekcją wf: 
 

a) udział w SKS-ie – otrzymujesz „+”; 
b) udział w zawodach – otrzymujesz „+”; 
c) udział w zajęciach rekreacyjnych – otrzymujesz „+”; 

 
 
Zasady oceniania: 
 
 

 O C E N A 

K
RYTERIA 

Celująca Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca 
 
− wiad. i umiejętno-

ści na poziomie 
bdb, min. 8 plu-
sów, udział w zaję-
ciach dodatkowych 
oraz reprezento-
wanie szkoły w za-
wodach sporto-
wych; 

 
− wiad. i umiejętno-

ści na poziomie 
bdb i min. 3 plusy; 

− wiad. i umiejętno-
ści na poziomie db 
i min. 5 plusów; 

− wiad. i umiejętno-
ści na poziomie dst 
i min. 7 plusów; 

− wiad. i umiejętno-
ści na poziomie 
dop.  i min. 8 plu-
sów; 

 
− wiad. i umiejętno-

ści na poziomie 
bdb i 0-2 plusy, 
małe zaangażowa-
nie; 

− wiad. i umiejętno-
ści na poziomie db 
i min. i 2-4 plusy; 

− wiad. i umiejętno-
ści na poziomie dst 
i min.  4-5 plusów; 

− wiad. i umiejętno-
ści na poziomie 
dop. i min. 5-7 plu-
sów; 

 
− wiad. i umiejętno-

ści na poziomie 
bdb oraz 0 plusów 
i 3 minusy; 

− wiad. i umiejętno-
ści na poziomie db 
i 0-1 plusów; 

− wiad. i umiejętno-
ści na poziomie dst 
oraz 2-3 plusy; 

− wiad. i umiejętno-
ści na poziomie 
dop. oraz 3-4 
plusy; 

 
− wiad. i umiejętno-

ści na poziomie 
bdb, brak zaanga-
żowania i 6 minu-
sów; 

− wiad. i umiejętno-
ści na poziomie db 
oraz 0-1 plusów i 3 
minusy; 

− wiad. i umiejętno-
ści na poziomie dst 
oraz 0-1 plusów; 

− wiad. i umiejętno-
ści na poziomie 
dop. oraz 0-2 
plusy; 
 

 
 
 Uczeń otrzymuje plusy i minusy, które nauczyciel zapisuje w swoim notesie. W dzienniku lekcyj-
nym nauczyciel zapisuje oceny za umiejętności oraz – na koniec semestru – wszystkie plusy i minusy 
uzyskane przez danego ucznia. 
 Tworząc swoją koncepcję wzięliśmy pod uwagę konkretność, jawność, egalitaryzm i indywidu-
alizację podstawowych wymogów oceniania. 
 Mamy nadzieję, że jasno sformułowane kryteria i ich dobór sprawią, że uczeń wykaże się więk-
szą aktywnością, która zaowocuje pozytywną postawą wobec kultury fizycznej. 



III 
Narzędzia i czas sprawdzania osiągnięć uczniów: 

 
Oceny predyspozycji ruchowych uczniów dokonuje się: 

- na bieżąco, podczas analizy wyników założonych sprawdzianów umiejętności; 
- dwa razy w roku szkolnym, podczas porównania prób w zakresie rzutu, skoku i biegu  

w każdym roczniku (uczniowie otrzymują „+” za poprawę wyniku); 
- dwa razy w danym etapie kształcenia – porównując osiągnięcia edukacyjne uczniów po-

między rocznikami (w kl. I i III). 
Za narzędzie służy analiza porównawcza wyników notowanych w nauczycielskich zeszytach ob-

serwacji. 
 

Zasady ustalania oceny bieżącej: 
 

Ocena bieżąca ustalana jest: 
- w poszczególnych dyscyplinach stosuje się zasadę rozpiętości wyników w skali rocznika. 

 
Sposoby informowania rodziców: 

 
Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego nauczyciel przybliża uczniom na 

pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, a rodzice mogą się z nim zapoznać na pierwszym 
zebraniu. System upubliczniony jest ponadto na gazetce przedmiotowej, a także na stronie in-
ternetowej szkoły www.zsdobre.pl 

O efektach bieżących osiąganych przez uczniów rodzice informowani są w formie wpisów  
w dzienniczek ucznia. 

 
Ewaluacja systemu: 

 
Ewaluacja PZO dokonywana jest po przepracowaniu jednego cyklu kształcenia, w trybie ana-

lizy wyników semestralnych i końcoworocznych uzyskiwanych przez uczniów. 
 

 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
 
mgr Robert Dulęba 
mgr Witold Pilak 
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Kultura fizyczna jest kompleksowym zjawiskiem społecznym, które w wyniku konkretnych 
czynności, procesu tworzenia wartości, zachodzących związków i obowiązujących norm, tworzy 
spójny system, zdolny za pomocą specyficznych środków zabezpieczać zaspokajanie osobliwych bio-
logicznych i społecznych potrzeb człowieka w dziedzinie fizycznego, a z tym związanego psychicz-
nego i społecznego rozwoju, w celu jego socjalizacji i akulturacji. Jest ona częścią składową kultury 
i dziedzictwa kulturalnego każdego narodu; obiektem jej działania jest człowiek kulturalny i 
uspołeczniony, traktowany jako pełnowartościowy członek społeczeństwa. 

                                                                          

(Bohuslav Hodaň) 

 

II  CCEELLEE  EEDDUUKKAACCYYJJNNEE::  

 

 

 

1. Zrozumienie przez uczniów holistycznego pojęcia zdrowia - współzależności istniejącej pomiędzy zdrowiem fizycznym 
a rozwojem intelektualnym, psychicznym, społecznym i duchowym. Utożsamienie powodów i sensu starań o zdrowe 
ciało, sprawność i urodę z uniwersalnymi wartościami. 

2. Ukształtowanie postawy odpowiedzialności za ustawiczne wspieranie harmonii nabywania i rozwijania kompetencji 
związanych ze zdrowiem i sprawnością fizyczną. Akceptacja siebie i szacunek dla swojego zdrowia. 

3. Umożliwianie uczniom poszukiwania swoich preferencji ruchowych, rozwijania uzdolnień i zainteresowań poprzez 
udział w różnych  formach ruchowej aktywności – rekreacyjnej, sportowej, zdrowotnej i hedonistycznej. Dostarczanie 
wiadomości o wysiłku i zmęczeniu oraz stymulowanie wolicjonalnych aspektów przełamywania zmian zmęczeniowych 
w trybie wypoczynku aktywnego. 

4. Wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny, ogólne usprawnianie ruchowe, hartowanie i uodpornianie organizmu 
ucznia. Wdrażanie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach ruchowych, tak w obrębie szkolnego wychowania fi-
zycznego, jak i organizowanych i podejmowanych samorzutnie: 

 
− pogłębianie wiedzy i umiejętności dotyczących prawidłowej postawy ciała, metod jej oceny, zapobiegania             

i korygowania powstałych wad; 

− informowanie o roli i sposobie funkcjonowania układu krążeniowo-oddechowego i układu nerwowego czło-
wieka; 

− ugruntowanie nawyków higienicznych oraz rozwijanie umiejętności przygotowywania organizmu do podjęcia 
aktywności ruchowej w różnych warunkach; 

− nabywanie utylitarnych umiejętności ruchowych i zachowań ergonomicznych wykorzystywanych w życiu co-
dziennym; 

− wdrażanie do pełnienia ról: zawodnika, organizatora, sędziego, kibica; 

− wyrabianie poczucia własnej wartości, skłanianie do poszukiwania barier własnych możliwości poprzez per-
manentne samodoskonalenie; 

− ugruntowanie wiedzy o ideale „fair play” oraz kształtowanie postaw związanych z lansowaniem niesionych 
przez niego treści w sporcie i życiu codziennym. 
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IIII  SSTTRRUUKKTTUURRAA  PPRROOGGRRAAMMUU::  

 

 

 

1. Zajęcia obowiązkowe: organizowane w systemie klasowo – lekcyjnym, 4 godziny w tygodniu. 

2. Zajęcia dodatkowe, prowadzone w ramach Szkolnego Koła Sportowego (gry sportowe, lekka atletyka, turystyka rowe-
rowa): organizowane w systemie grupowym, 2 godziny w tygodniu. 

3. Zajęcia dodatkowe, prowadzone w ramach Szkolnego Koła Sportowego (pływanie, rekreacja ruchowa w środowisku 
wodnym): organizowane w systemie grupowym, 1 godzina w tygodniu. 
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IIIIII  TTRREEŚŚCCII  KKSSZZTTAAŁŁCCEENNIIAA  II  WWYYCCHHOOWWAANNIIAA::  

 

 
 
 
 

11..  DDoosskkoonnaalleenniiee  wwłłaassnneejj  sspprraawwnnoośśccii  ffiizzyycczznneejj  
 
 
A Uczniowie Są: 

 
− Aktywnie ustosunkowani wobec własnej sprawności fizycznej, są skłonni ją doskonalić. 

 
B Uczniowie Wiedzą: 

 
− Jakie znaczenie posiada pojęcie sprawności fizycznej i jaka jest jej rola w życiu człowieka. Posiadają wiadomo-

ści dotyczące uzdolnień motorycznych oraz sposobów ich kształtowania. 

− Jakie reguły i przepisy rządzą grami i zabawami wykorzystywanymi do rozwijania ogólnej sprawności fizycznej. 

 
C Uczniowie Potrafią: 

 
a)  

− Dobrać ćwiczenia, gry, zabawy oraz przybory i przyrządy do rozwijania poszczególnych uzdolnień ruchowych: 
szybkości, siły, wytrzymałości, mocy, zwinności, gibkości, zręczności. 

− Dokonać oceny własnej sprawności fizycznej dowolnie wybranym testem. 

− Zaproponować prostą metodę oceny wybranej zdolności motorycznej (ćwiczenie lub prosty zestaw ćwiczeń, 
tor przeszkód itp.). 

− Dokonać pomiarów: czasu, odległości, wysokości i ciężaru. 

− Podjąć czynności dotyczące pomocy, asekuracji i samoasekuracji podczas wykonywania określonych ćwiczeń       
i zadań ruchowych. 

 

b)  

− Wykonać ćwiczenia rozwijające siłę: 

• mięśni ramion i obręczy barkowej – zwisy, podciągania, podpory, rzuty piłkami lekarskimi, zabawy rzut-
ne, ćwiczenia hantlami, przenoszenie różnych przyborów, zabawy i gry z mocowaniem i dźwiganiem, 

• mięśni nóg – przysiady, skoki, wieloskoki, zabawy i gry z mocowaniem, 

• mięśni brzucha i grzbietu – sterowanie odgórne i oddolne, ćwiczenia w pozycjach niskich i półwysokich, 
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− Podjąć ćwiczenia i sporty rozwijające wytrzymałość: gry i zabawy o specyfice wytrzymałościowej, biegi               
i marszobiegi, biegi terenowe z pokonywaniem przeszkód. 

− Ćwiczenia i zabawy rozwijające szybkość: gry i zabawy bieżne, starty z różnych pozycji, szybkie zmiany pozycji 
ciała, biegi z maksymalną szybkością na krótkich odcinkach, szybkie reagowanie na sygnały akustyczne               
i wizualne, sztafety ze współzawodnictwem. 

− Ćwiczenia o specyfice zwinnościowej: tory przeszkód, zabawy i gry ruchowe. 

− Ćwiczenia kształtujące skoczność: skoki, wieloskoki, skoki dosiężne oraz skoki przez przeszkody, na sali gim-
nastycznej i w terenie natuealnym. 

− Ćwiczenia rozwijające umiejętności działania w różnych płaszczyznach i na zmiennym podłożu: zabawy             
z ruchomą kładką, ławeczkami gimnastycznymi, jazda na wrotkach, łyżwach itp. 

− Ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenną: zabawy z omijaniem przeszkód i partnerów znajdujących się       
w miejscu i w ruchu, zabawy i gry z przyborami, łączenie różnych czynności ruchowych. 

− Kształtowanie ekspresji ruchu: zabawy o charakterze uspokajającym, opowiadanie ruchem, zabawy                   
z naśladowaniem, estetyczne poruszanie się. 

 

2. DDbbaałłoośśćć  oo  zzddrroowwiiee,,  kksszzttaałłttoowwaanniiee  nnaawwyykkóóww  hhiiggiieenniicczznnyycchh,,  

hhaarrttoowwaanniiee  oorrggaanniizzmmuu  
 
A Uczniowie Są: 

 
− Skłonni i odczuwają potrzebę, aby dbać o zdrowie, co wyraża się w podejmowaniu aktywności ruchowej             

i aktywnego wypoczynku w czasie wolnym. 

− Zainteresowani zdrowym stylem życia, rekreacją ruchową, są przygotowani do uprawiania „sportów całego 
życia”. 

− Skłonni nieść pomoc innym w sytuacjach trudnych. 

 
B Uczniowie Wiedzą: 

 
− Jaki jest wpływ aktywności ruchowej na właściwe funkcjonowanie organizmu człowieka i jego poszczególne 

układy: układ ruchowy, sercowo-naczyniowy, oddechowy, wegetatywny. 

− Jakie są zasady hartowania organizmu oraz ochrony przed odmrożeniem, przegrzaniem, nadmiernym promie-
niowaniem słonecznym. 

− Jakie są zasady racjonalnego odżywiania się, znają podstawowe składniki pokarmów i potrafią powiedzieć jakie 
jest ich znaczenie dla zdrowia i życia człowieka. 

− Jakie są zasady higienicznego zachowania się i dbałości o ciało po wysiłku fizycznym. 

− Jakie są proste sposoby czynnego wypoczynku i odnowy biologicznej. 

− Jakie są zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń podejmowanych w różnych warunkach terenowych, pogodo-
wych itd. 
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− Jakie zachowania mogą prowadzić do sytuacji zagrażających zdrowiu, jakie proste czynności można wykonać 
podczas udzielania pierwszej pomocy, posiadają informacje dotyczące profilaktyki chorób i uzależnień. 

− Jakie są zasady i warunki przeprowadzenia zabaw i gier możliwych do samodzielnej organizacji w różnych 
warunkach, w czasie wolnym. 

 
C Uczniowie Potrafią: 

 
− Wykonywać proste zabiegi hartujące i czynności higieniczne. 

− Dobrać ubiór adekwatny do charakteru zajęć, temperatury, pory roku. 

− Ułożyć swój jadłospis w sposób racjonalny i służący utrzymaniu zdrowia. 

− Wykonać kilka ćwiczeń o charakterze relaksującym, odprężającym. 

− Dokonywać pomiaru podstawowych wskaźników mogących świadczyć o zmianach zmęczeniowych (tętno, 
oddech). 

− Wykonać proste pomiary prób czynnościowych. 

− Właściwie zachowywać się podczas zajęć w różnym terenie oraz na sali gimnastycznej. 

− Zastosować zabiegi związane z pomocą i ochroną współćwiczących. 

− Wykonać prosty opatrunek po zranieniu i stłuczeniu. 

− Odpowiednio dobrać ćwiczenia do gimnastyki porannej, rozgrzewki itp. 

− Zorganizować i przeprowadzić ćwiczenia, zabawy, gry i inne czynności ruchowe o charakterze hedonistycz-
nym w czasie wolnym. 

 

3. DDbbaałłoośśćć  oo  pprraawwiiddłłoowwąą  ppoossttaawwęę  cciiaałłaa  
 

 
A Uczniowie Są: 

 
− Skłonni troszczyć się o zachowanie prawidłowej postawy ciała. 

 
B Uczniowie Wiedzą: 

 
− Jak wygląda prawidłowa postawa ciała, potrafią wymienić najczęściej występujące wady zagrażające młodzieży 

w okresie skoku pokwitaniowego. 

− Jak powstają wady postawy oraz nadwaga. 

− Jak w najprostszy sposób ocenić postawę ciała. 

− Jak aktywność ruchowa i uprawianie sportów wpływa na zachowanie lub przywrócenie prawidłowej sylwetki, 
wie jakie ćwiczenia i sporty powinna uprawiać, a jakich unikać. 
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C Uczniowie Potrafią: 

 
− Ocenić własną sylwetkę za pomocą prostych oględzin ortopedycznych. 

− Dobrać i wykonać kilka ćwiczeń profilaktycznych i korygujących różne wady postawy: zwiększona lordoza 
lędźwiowa, hiperkifoza piersiowa, płaskostopie itd. 

 

4. AAkkttyywwnnoośśćć  ffiizzyycczznnaa  oo  cchhaarraakktteerrzzee  uuttyylliittaarrnnyymm    

ii  ssppoorrttoowwoo  ––  rreekkrreeaaccyyjjnnyymm  
  
  
A Uczniowie Są: 

 
− Zainteresowani systematyczną aktywnością ruchową – sportową, rekreacyjną, turystyczną – podejmowaną tak 

w ramach zajęć szkolnego wychowania fizycznego, jak i w czasie pozalekcyjnym.  

− Przygotowani do rozwijania swoich zdolności i preferencji ruchowych poprzez samorzutny udział w uprawia-
niu ulubionych dyscyplin.  

− Odpowiedzialni za swoje sukcesy i niepowodzenia. 

− Gotowi do przestrzegania honorowego kodeksu „fair play”  na boisku sportowym oraz poza nim. 

 
B Uczniowie Wiedzą: 

 
− Jakie są podstawowe przepisy i reguły omawianych na zajęciach dyscyplin sportowych i rekreacyjno-

sportowych.  

− Jaka jest terminologia ćwiczeń i pozycji wyjściowych do nich, układów, ustawień i fragmentów gier, także 
nazewnictwo przyrządów i przyborów wykorzystywanych na lekcji. 

− Jakie jest znaczenie przygotowania organizmu do podjęcia wysiłku fizycznego (rozgrzewki). 

− Jak zdobyte na lekcji wiadomości zastosować w trakcie wykonywania czynności utylitarnych. 

− Jaki jest sposób zachowania się podczas ćwiczeń, zabaw i gier, na lekcji oraz poza nią. 

 
C Uczniowie Potrafią: 

 
a) w zakresie umiejętności utylitarnych: 

 
− Sprężyście i estetycznie chodzić i biegać, zachowywać prawidłową postawę ciała podczas wykonywania co-

dziennych czynności samoobsługowych i innych. 

− Chronić się przed upadkiem.  

− Wspinać się, podciągać, dźwigać i przenosić ciężkie przedmioty, pełzać. 



 8  

− Pokonywać przeszkody sztuczne i naturalne. 

− Rzucać do celu i na odległość. 

 
b) w zakresie gimnastyki: 

 
− Wykonać ćwiczenia kształtujące indywidualnie i z partnerem, z przyborem i bez przyboru. 

− Ćwiczenia na przyrządach: ławeczkach, drabinkach itp. 

− Wykonać przetoczenia i przewroty w przód i w tył z różnych pozycji wyjściowych, do różnych pozycji końco-
wych, leżenie tyłem łukiem z leżenia tyłem, stanie na rękach, przerzut bokiem, potrafią łączyć różne ćwiczenia 
w proste układy gimnastyczne. 

− Wykonać skoki – kuczne, zawrotne, na przyrządach typowych i nietypowych. 

− Wymyk i odmyk na drążku. 

− Wykonywać ćwiczenia przy muzyce (aerobic, callanetics, stretching, jazz-gimnastyka) z zastosowaniem piłki, 
wstążki itd. 

− Kojarzyć ćwiczenia i pokaz gimnastyczny z pięknem i elegancją ruchu, potrafią posługiwać się „aparaturą” 
gimnastyczną w kształtowaniu tych walorów. 

 
c) w zakresie lekkiej atletyki: 

 
− Z odpowiednich pozycji startowych wykonać biegi na różnych dystansach: 40, 60, 100, 400, 600, 800, 1000 m 

(podział ze względu na płeć i zadania lekcji), biegi sztafetowe na bieżni i w terenie naturalnym, biegi                    
i marszobiegi terenowe z pokonywaniem przeszkód, odbyć małą zabawę biegową oraz wziąć udział w innych 
zabawach i grach bieżnych o charakterze szybkościowym, zwinnościowym bądź wytrzymałościowym. 

− Wykonać skoki lekkoatletyczne: wzwyż (techniką naturalną i techniką flop) i w dal (techniką naturalną), wziąć 
udział w zabawach i grach o specyfice skocznościowej (skoczność, moc) z wykorzystaniem skoków                     
i wieloskoków. 

− Wykonać rzuty lekkoatletyczne: piłeczką palantową, piłkami lekarskimi, pchnięcie kulą i rzut oszczepem, wziąć 
udział w zabawach  i grach rzutnych, kształtujących siłę i koordynację ruchową. 

 
d) w zakresie piłki siatkowej: 

 
− Zagrywać piłkę sposobem dolnym i tenisowym, odbijać piłkę sposobem dolnym i górnym w postawie wyso-

kiej oraz w pozycjach zachwianej równowagi, odbierać piłkę po zagrywce z podaniem do rozgrywającego, 
rozgrywać palcami na prawe i lewe skrzydło, przebijać piłkę – po rozegraniu na „dwa” i „trzy” – na pole prze-
ciwnika. W dalszej kolejności potrafią także atakować w wyskoku oraz zastawiać atakowaną piłkę. Prezentują 
swoje umiejętności w grze szkolnej i właściwej. 

 
e) w zakresie piłki koszykowej: 

 
− Kozłować piłkę lewą i prawą ręką w miejscu i w ruchu, omijać przeszkody z piłką, podawać piłkę w ruchu 

górą oraz kozłem, zatrzymywać się z piłką na jedno i dwa tempa, rzucać do kosza z miejsca, po zatrzymaniu 
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oraz po „dwutakcie”, zbierać piłkę „z tablicy”, wyprowadzić szybki atak a także ustawić obronę „każdy swe-
go”. Prezentują swoje umiejętności w grze szkolnej i właściwej. 

 
f) w zakresie piłki nożnej: 

 
− Operować piłką lewą i prawą nogą, tj. przyjmować podawać, prowadzić piłkę, wykonywać zwody i oddawać 

strzały do bramki wewnętrzną częścią stopy oraz prostym i zewnętrznym podbiciem. Wziąć udział w grze 
uproszczonej i właściwej. 

 
g) w zakresie piłki ręcznej: 

 
− Chwytać i podawać piłkę górą i kozłem, prowadzić piłkę, wykonywać zwody pojedyncze i podwójne, oddawać 

strzały do bramki w rytmie trzech kroków, wyprowadzić atak szybki a także ustawić drużynę w obronie i ataku. 
Potrafią wziąć udział w grze właściwej i mini grze. 

 
h) w zakresie tenisa stołowego: 

 
− Prawidłowo podać i uderzać piłkę sposobem forhand’owym i backhand’owym, grać pojedynczo i parami. 

 
i) w zakresie sportów zimowych: 

 
− Poprowadzić i wziąć udział w zabawach i grach z sankami (zjazd z pochyłości w linii prostej i po skosie, kie-

rowanie sankami), łyżwami (jazda na wprost, przekładanka w lewą i prawą stronę, jazda tyłem) oraz innymi 
przyborami, także nietypowymi. 

 

j) w zakresie innych form ruchu: 

 
− Podejmować zabawy i gry ruchowe o różnej specyfice rozwijające zachowania spontaniczne, rozbudzające 

poszukiwanie w ruchu przyjemności i odpoczynku. 

− Grać w Ringo (prawidłowe podanie, chwyt, zagrywka). 

− Grać w badmintona (zagrywka, odbicie zewnętrzną i wewnętrzną stroną rakiety). 

− Jeździć na wrotkach przodem na wprost i po łuku w lewo oraz w prawo, bawić się na wrotkach. 

− Grać w Unihoc’a (prawidłowe trzymanie kija, przyjęcie, podanie, prowadzenie krążka, strzał do bramki). 

 
k) w zakresie aktywności fizycznej w środowisku wodnym (zajęcia fakultatywne): 

 
− Wykonać ćwiczenia oddechowe, wypornościowe, leżenie na wodzie na grzbiecie i piersiach, poślizgi – indywi-

dualnie i z współćwiczącym. 

− Pracować nogami i ramionami do stylu klasycznego i kraula na piersiach i grzbiecie (pływanie z deską oraz 
bez). 

− Skakać do wody. 
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l) w zakresie turystyki rowerowej (zajęcia fakultatywne): 

 
− Zachować się na drodze (znają przepisy ruchu drogowego), poruszać się w kolumnie. 

− Samodzielnie wytyczyć trasę z uwzględnieniem mijanych ciekawostek, zabytków a także dostosować ją do 
własnych możliwości siłowych i wydolnościowych. 

− Odbyć wycieczkę pamiętając tak o rozwoju swoich dyspozycji ruchowych, jak i kulturowych, społecznych            
i duchowych. 

 

5. PPeełłnniieenniiee  rróóll::  oorrggaanniizzaattoorraa,,  wwiiddzzaa,,  ssęęddzziieeggoo  ww  wwyybbrraannyycchh    

ddyyssccyypplliinnaacchh  ssppoorrttoowwyycchh  
 
A Uczniowie Są: 

− Skłonni samodzielnie organizować i prowadzić rozgrywki, zawody sportowe, imprezy turystyczne                      
i rekreacyjne, także w czasie wolnym od nauki szkolnej. 

− Przygotowani do kulturalnego odbioru imprez i widowisk sportowych oraz pozasportowych. Ich postawa 
godna jest miana kulturalnego widza, kibica i konsumenta szeroko rozumianej kultury. 

 

B Uczniowie Wiedzą: 

− Jakie zasady rządzą współzawodnictwem indywidualnym i zespołowym. 

− Jakie są przepisy i reguły gier sportowych i rekreacyjnych form ruchu. 

− Jak zorganizować i przeprowadzić prosty turniej, mecz, zabawę.  

− Znają pojęcie sprawiedliwości, bezstronności, uczciwości. Wiedzą na czym polega istota roli sędziego oraz jaki 
jest sens sędziowania jakiejkolwiek gry.  

− Na czym polega kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, bez względu na aktualnie 
pełnioną rolę. 

− Wiedzą jakie treści zawiera uniwersalna idea „fair play”. 

 

C Uczniowie potrafią: 

− Zgodnie z poznanymi zasadami, zorganizować różnej rangi rozgrywki sportowe i sportowo– rekreacyjne. 

− Sędziować wybrane konkurencje sportowe, zabawy i gry ruchowe. 

− Kulturalnie zachować się w roli widza na zawodach. 
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IIVV  KKRRYYTTEERRIIAA  OOCCEENNYY  ZZ  WWYYCCHHOOWWAANNIIAA  FFIIZZYYCCZZNNEEGGOO::  

 

 

 

1. DDiiaaggnnoozzoowwaanniiee  wwłłaassnneejj  sspprraawwnnoośśccii  ffiizzyycczznneejj  ii  uummiieejjęęttnnoośśccii  rruucchhoowwyycchh  
 

Poziom podstawowy 

− Uczeń systematycznie uczestniczy w zaję-
ciach. 

− Uczeń zna poziom swoich zdolności moto-
rycznych. 

− Potrafi powiedzieć przy pomocy jakich 
środków można rozwijać własną sprawność 
fizyczną—kondycyjną i koordynacyjną. 

− Potrafi zaprezentować wybrane przez siebie 
ćwiczenia rozwijające poszczególne partie 
mięśniowe oraz ćwiczenia o charakterze wy-
trzymałościowym. 

Poziom ponadpodstawowy 

− Uczeń samodzielnie bada poziom swoich 
uzdolnień motorycznych za pomocą testu 
wybranego przez nauczyciela. 

− Uczeń potrafi samodzielnie dobrać przybory 
i pomoce oraz przeprowadzić na lekcji pro-
ste ćwiczenia rozwijające szybkość, zwin-
ność, siłę, wytrzymałość. 

− Uzyskuje postęp we własnej szybkości, sile, 
skoczności, wytrzymałości. Przy każdym ko-
lejnym badaniu samodzielnie interpretuje 
wyniki testów.

 

2. DDbbaałłoośśćć  oo  zzddrroowwiiee,,  kksszzttaałłttoowwaanniiee  nnaawwyykkóóww  hhiiggiieenniicczznnyycchh,,  

hhaarrttoowwaanniiee  oorrggaanniizzmmuu  
 

 

Poziom podstawowy 

− Uczeń uczestniczy w zajęciach. 

− Uczeń zna metody i zasady hartowania 
organizmu. 

− Zna zasady postępowania higienicznego po 
wysiłku fizycznym. 

− Wie jak zachować się podczas zajęć rucho-
wych odbywających się w różnych warun-
kach pogodowych i terenowych, w górach, 
nad wodą, w obliczu promieniowania sło-
necznego itp. 

Poziom ponadpodstawowy 

− Uczeń zna główne grupy związków dostar-
czane organizmowi w przyjmowanym po-
karmie, potrafi scharakteryzować ich rolę. 

− Potrafi ułożyć odpowiedni dla siebie jadło-
spis. 

− Zna metody aktywnego wypoczynku                
i korzysta z nich na co dzień. 

 

 

 

 

3. DDbbaałłoośśćć  oo  pprraawwiiddłłoowwąą  ppoossttaawwęę  cciiaałłaa  
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Poziom podstawowy 

− Uczeń zna i rozpoznaje podstawowe wady 
postawy ciała, zna przyczyny ich powstawa-
nia oraz proste metody zapobiegania im. 

− Zna swój wzrost, ciężar ciała, ewentualne 
niedostatki prawidłowej postawy. Zna me-
tody ich oceny oraz stosuje je u siebie i ko-
legów. 

Poziom ponadpodstawowy 

− Uczeń samodzielnie koryguje swoją sylwet-
kę, potrafi prawidłowo ustawić stopy, barki; 
posiada nawyk zachowania prawidłowej po-
stawy ciała. 

− Uczeń potrafi samodzielnie dobrać i wyko-
nać ćwiczenia w profilaktyce i korekcji naj-
częściej występujących wad.

 

4. OOppaannoowwaanniiee  uummiieejjęęttnnoośśccii  tteecchhnniicczznnyycchh  ii  ttaakkttyycczznnyycchh  ww  zzaakkrreessiiee    

ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  ddyyssccyypplliinn  ssppoorrttoowwyycchh  ii  rreekkrreeaaccyyjjnnyycchh  
 
 

a) zachowania o charakterze utylitarnym

Poziom podstawowy 

− Uczeń pod kierunkiem nauczyciela wykazuje 
się umiejętnością dźwigania i przenoszenia 
cięższych przedmiotów, chronienia się przed 
upadkiem, leżenia w pozycji odciążającej 
kręgosłup itd. 

Poziom ponadpodstawowy 

− Uczeń w trakcie praktycznego działania 
stosuje samodzielnie poznane zasady za-
chowań ergonomicznych, sprzyjających za-
chowaniu zdrowia.

 

b) gimnastyka, lekka atletyka, gry sportowe, zabawy i gry rekreacyjne 

Poziom podstawowy 

− Uczeń aktywnie uczestniczy w każdych 
zajęciach.  

− W trakcie lekcji i na sprawdzianach próbuje 
wykonywać wszystkie elementy techniczne       
i taktyczne, które nie pogłębiają ewentual-
nych wad postawy i nie przekraczają jego 
możliwości sprawnościowych oraz zdrowot-
nych. 

− Stosuje uniwersalną zasadę „fair play”. 

 

 

Poziom ponadpodstawowy 

− Techniczne i taktyczne umiejętności nabyte 
w ćwiczeniach uczeń potrafi zaprezentować 
w trakcie gier: uproszczonych i właściwych. 

− Uczeń samodzielnie doskonali swoją techni-
kę i elegancję ruchu na zajęciach i w czasie 
wolnym. Prezentuje tendencję progresywną 
wyników w poszczególnych dyscyplinach 
sportowych i sportowo-rekreacyjnych. 

− Przygotowuje materiały, pomoce i przybory 
do zajęć na prośbę nauczyciela, jak i w ra-
mach własnej inicjatywy. 

− Uczestniczy w zajęciach dodatkowych, roz-
grywkach i zawodach sportowych o różnej 
randze.
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5. PPeełłnniieenniiee  rróóll::  oorrggaanniizzaattoorraa,,  ssęęddzziieeggoo,,  kkiibbiiccaa  ww  wwyybbrraannyycchh 

ddyyssccyypplliinnaacchh  ssppoorrttoowwyycchh  
 
 

Poziom podstawowy 

− Uczeń potrafi wykazać się umiejętnością 
pełnienia roli organizatora i sędziego wy-
branej przez siebie lub poleconej przez nau-
czyciela dyscypliny sportowej czy rekreacyj-
nej. 

− Uczeń posiada postawę godną kulturalnego 
kibica sportowego, stosuje zasadę „fair play” 
także jeśli nie znajduje się na placu gry w 
charakterze zawodnika. 

Poziom ponadpodstawowy 

− Uczeń wykazuje się własną inwencją w pomocy, or-
ganizowaniu oraz tworzeniu rozgrywek, zawodów      
i imprez sportowo-rekreacyjnych lub turystycznych 
na polu klasy bądź szkoły. 

− Uczeń chętnie oraz poprawnie organizacyjnie i tech-
nicznie sędziuje i organizuje wskazane przez nauczy-
ciela dyscypliny, zawody itp. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

*  *  * 
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VV  OOSSIIĄĄGGNNIIĘĘCCIIAA  MMOOŻŻLLIIWWEE  WW  KKUULLTTUURRZZEE  FFIIZZYYCCZZNNEEJJ::    

 

 

 

a) wartości ogólne: 

1. W dziedzinie fizycznej – zdrowie fizyczne, sprawność, wynik sportowy, zdolności i umiejętności ruchowe, hartowanie. 

2. W dziedzinie psychicznej – zdrowie psychiczne, sprawność neuropsychiczna, zdolność adaptacji, odporność na obcią-
żenie psychiczne, uwaga, precyzja, optymizm. 

3. W dziedzinie społecznej – pozytywne stosunki międzyludzkie, problem równości społecznej, tolerancja, zrozumienie, 
wzajemny szacunek, poświęcenie, konsekwencja. 

4. W dziedzinie etycznej – obowiązkowość, karność, odpowiedzialność, szacunek, uprzejmość, patriotyzm, uczciwość. 

5. W dziedzinie estetycznej – piękno ruchu, kultura bycia, estetyka stroju i wyglądu osobistego, estetyka otoczenia               
(B. Hodaň, Z. Żukowska, 1996, s. 17). 

 

b) kompetencje szczegółowe: 

1. Uczenie się – opanowanie pewnego zakresu wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywny udział w kulturze fizycz-
nej i kulturze globalnej. 

2. Myślenie – dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy aktywnością ruchową a zdrowiem, rozwojem        
i sprawnością fizyczną. Kompleksowe postrzeganie kształcenia i wychowania fizycznego. 

3. Działanie – projektowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju, zdrowia, sprawności fizycznej i wypoczynku          
w czasie wolnym. 

4. Permanentne doskonalenie się – ocena własnych postaw w stosunku do ogólnie przyjętych, uniwersalnych norm i war-
tości. Przyjęcie odpowiedzialności za zdrowie i własny rozwój. 

5. Poszukiwanie – umiejętność hierarchizacji, porządkowania, przetwarzania i wykorzystywania informacji docierających       
z różnych źródeł – tekstów, mediów, internetu itd. 

6. Komunikowanie się – umiejętność prezentowania własnego punktu widzenia, argumentowania i obrony swojego zdania 
oraz umiejętność aktywnego słuchania innych (J. Bielski, 2000). 
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