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Uczeń: Uczeń:
Lekcja organizacyjna.
Przypomnienie zasad
bezpieczeństwa obowią-
zujących na lekcjach wy-
chowania. fizycznego.
Podanie wymagań eduka-
cyjnych, przedmiotowy
system oceniania.

1 Zna zasady zachowania podczas
lekcji wychowania. fizycznego.
Zna wymagania programowe
i kryteria ocen.

A.T. Wzmacnianie sprawności
aerobowej poprzez poko-
nywanie naturalnych
przeszkód.

2 Potrafi wykorzystać warunki
naturalne terenu do kształtowania
sprawności fizycznej.

Potrafi opracować dla siebie
i swoich rówieśników ze-
staw ćwiczeń kształtujących
ogólną sprawność fizyczną.

A.T. Zestawy ćwiczeń
w terenie rozwijające
skoczność.

2 Wie jakie są sprawności moto-
ryczne człowieka.

Wie jak kształtować zdolno-
ści motoryczne poprzez
ćwiczenia
w terenie.

A.T. Wykorzystanie natural-
nych warunków terenu do
kształtowania szybkości.

1 Poprawnie wykonuje ćwiczenia
wg wskazówek nauczyciela.

Potrafi samodzielnie przy-
gotować ćwiczenia kształ-
tujące szybkość wykorzy-
stując naturalne ukształto-
wania terenu.

A.T. Rozwijanie wytrzymałości
podczas marszobiegu na
dystansie 2000 m.

1 Potrafi zmierzyć tętno spoczyn-
kowe i wysiłkowe.

Wie jak kontrolować swój
rozwój fizyczny.

A.T Rozłożenie wysiłku
w biegu przełajowym na
dystansie 1500 m.

1 Zna zasady organizacji
i bezpiecznego uczestnictwa
w biegu przełajowym.

Zna zasady organizacji
współzawodnictwa
w biegach przełajowych.

A.T. Możliwość kształtowania
gibkości podczas zajęć
w terenie.

1 Poprawnie wykonuje ćwiczenia
kształtujące gibkość.

Potrafi podać przykłady
ćwiczeń kształtujących
gibkość.

L.A. Doskonalenie startu ni-
skiego i koordynacji pracy
RR i NN w technice kroku
biegowego.

1 Wykona polecone zadania. Zna zasady i przepisy bie-
gów.

L.A. Bieg sprinterski
na dystansie 100 m.

1 Potrafi wykonać poprawnie start
niski.

Wie jakie konkurencje wy-
stępują w biegach.



L.A. Zmiana pałeczki sztafe-
towej. Ćwiczenia kroku
biegowego.

2 Dokonuje przekazania pałeczki
z niewielkimi błędami i małą
płynnością ruchów.

Potrafi poprawnie i płynnie
przekazać pałeczkę.

L.A. Start wysoki i bieg
po wirażu w biegach
średnich i długich

2 Potrafi wykonać poprawnie start
wysoki do biegów na dłuższych
dystansach.

Potrafi wykonać poprawnie
start wysoki i bieg po wira-
żu w biegach średnich
i długich.

L.A. Start, bieg i finisz w biegu
na dystansie 800 m. Po-
miar czasu.

2 Potrafi dokonać pomiaru wyni-
ków biegu.

Potrafi przygotować bez-
pieczne miejsce i sprzęt do
przeprowadzenia biegów.

L.A. Lot techniką piersiową
w skoku w dal.

1 Wykonuje polecone ćwiczenia
z niewielkimi błędami.

Potrafi poprawnie wykonać
wszystkie ćwiczenia.

L.A. Rozbieg, odbicie, lot
i lądowanie w skoku w dal
techniką piersiową.

2 Potrafi wykonać poprawnie skok
w dal techniką piersiową.

Wykonuje poprawnie skok
w dal techniką piersiową
na maksimum swoich moż-
liwości. Potrafi dokonać
pomiaru długości skoku.

L.A. Doskonalenie pchnięcia
kulą z doślizgiem.
Zawody wewnątrz-
klasowe w pchnięciu kulą.

2 Potrafi przygotować bezpieczne
miejsce do rzutów. Zna zasady
bezpieczeństwa obowiązujące
podczas wykonywania rzutów.

Potrafi przygotować zawody
na poziomie międzyklaso-
wym.

L.A. Nauka rzutu dyskiem
z ustawienia tyłem.
Rzut dyskiem z koła
z pomiarem odległości.

2 Potrafi prawidłowo trzymać
i wyrzucić dysk z ustawienia
bokiem do kierunku wyrzutu.

Potrafi prawidłowo wyrzu-
cić dysk z ustawienia tyłem
do kierunku wyrzutu.

L.A. Gry i ćwiczenia bieżne
i skoczne z wykorzy-
staniem poznanych ele-
mentów techniki biegów
oraz skoków.

1 Potrafi przestrzegać zasady fair
play uczestnicząc we współza-
wodnictwie.

Potrafi wykorzystać pozna-
ne elementy techniki bie-
gów i skoków w czystej
sportowej rywalizacji.

GIM. Ćwiczenia kształtujące
RR, NN, T w różnych
płaszczyznach i pozycjach
wyjściowych.

1 Poprawnie wykonuje wszystkie
ćwiczenia kształtujące.

Potrafi samodzielnie opra-
cować i przeprowadzić
ćwiczenia w grupie.

GIM. Serie przewrotów w przód
i w tył.

1 Potrafi prawidłowo wykonać
łączenie przewrotów.

Potrafi przeprowadzić roz-
grzewkę przygotowującą
organizm do wysiłku.

GIM. Przewrót w przód
z naskoku obunóż przez
niskie przeszkody.
Przewrót w przód z roz-
biegu i naskoku obunóż
przez piłkę lekarską.

2 Prawidłowo wykonuje przewrót
w przód z naskoku.

Prawidłowo wykonuje
przewrót w przód z rozbiegu
i naskoku.

GIM. Nauka przewrotu w tył
z postawy do rozkroku.
Doskonalenie przewrotu
w tył z postawy do roz-
kroku.

2 Poprawnie wykonuje przewrót
w tył.

Potrafi połączyć przewrót
w przód z przewrotem w tył
w mini układzie ruchowym.

GIM. Doskonalenie mostka
z leżenia tyłem.
Mostek z postawy pomocą
współćwiczącego

2 Potrafi prawidłowo wykonać
mostek z postawy z asekuracją.

GIM. Doskonalenie stania na
RR z uniku podpartego.
Stanie na RR z postawy
zamachem jednonóż
z asekuracją.

2 Potrafi wykonać prawidłowo
stanie na RR z postawy
z asekuracją.

Potrafi wykonać stanie na
RR z postawy zamachem
jednonóż z samoasekuracją.



GIM. Ćwiczenia na równo-
ważni- - wejście, przejście
krokiem zwykłym, półob-
rót, przysiad i zeskok w
bok do przysiadu. Układ
ćwiczeń
na równoważni.

2 Potrafi wykonać prawidłowo
wejście na równoważnię dowol-
nym sposobem i zeskok
do przysiadu.

Wykonuje poprawnie cały
układ ćwiczeń
na równoważni.

GIM. Skok zawrotny o NN
prostych z załamaniem
w biodrach przez 4 cz.
skrzyni do przysiadu.
Skok kuczny przez 4 cz.
skrzyni wszerz
do przysiadu.

2 Wykonuje poprawnie skok za-
wrotny o NN skurczonych przez 4
cz. skrzyni do przysiadu.

Wykonuje poprawnie skok
kuczny przez 4 cz. skrzyni
z samoasekuracją.

GIM. Wymyk i odmyk o NN
prostych na drążku
do wysokości klatki pier-
siowej.

2 Wykonuje poprawnie odmyk
o NN prostych.

Samodzielnie wykonuje
wymyk i odmyk o NN pro-
stych. Zna zasady samoase-
kuracji i asekuracji.

GIM. Układ ćwiczeń
z przyborem.

1 Wykonuje poprawnie prosty
układ
z przyborem.

Potrafi przygotować układ
ćwiczeń z piłką lub laską.
Umie dokonać samooceny.

GIM.KOR. Ćwiczenia wzmacniające
mm. grzbietu
i rozciągające mm. klatki
piersiowej.
Ćwiczenia wzmacniające
mm. brzucha i pośladków.
Ćwiczenia mm. obręczy
barkowej.
Ćwiczenia przeciw pła-
skostopiu.
Ćwiczenia oddechowe.

5 Potrafi poprawnie wykonać ćwi-
czenia.
Wie czym zajmuje się gimnastyka
korekcyjna.

Zna rodzaje wad postawy
w obrębie kręgosłupa.
Potrafi przygotować zesta-
wy ćwiczeń na poszczegól-
ne grupy mięśniowe.

RMT Taniec towarzyski-walc
angielski. Podstawowe
kroki taneczne.
Układ taneczny do muzy-
ki wg inwencji uczennic.

2 Potrafi wykonać podstawowe
kroki i układy taneczne.
Wie, jak kulturalnie zachować się
podczas zabaw tanecznych.

Potrafi wykonać podstawo-
we figury taneczne.
Umie tworzyć krótkie ukła-
dy taneczne.

RMT Aerobik-zestaw ćwiczeń
wg opracowania nauczy-
ciela.
Zestaw ćwiczeń
wg inwencji uczennic.

2 Umie swobodnie poruszać się
w rytm muzyki.

Umie tworzyć krótkie ukła-
dy ruchowe, opracować
i zademonstrować z grupą
układ ćwiczeń aerobiku.

P.R. Doskonalenie poznanych
w klasie I elementów
technicznych gry.

1 Poprawnie wykonuje wszystkie
elementy techniczne.

Potrafi zastosować znane
elementy w czasie gry.

P.R. Podania i chwyty piłki
w 2-kach i 3-kach w bie-
gu.

1 Wykonuje poprawnie wszystkie
elementy.

Wykonuje bezbłędnie
wszystkie elementy.

P.R. Łączenie kozłowania
i podań w dwójkach
i w trójkach.

1 j.w j.w

P.R. Podania w zespołach
czwórkowych i piątko-
wych zakończone rzutem
na bramkę.

1 j.w j.w

P.R. Rzuty na bramkę po
podaniach w dwójkach
i trójkach.

1 j.w j.w



P.R. Współdziałanie dwójkowe
w kryciu przeciwnika bez
piłki i z piłką.

1 j.w j.w

P.R. Zasady obrony strefowej. 1 Zna zasady współdziałania ze-
społowego w piłce ręcznej.

Zna zasady współdziałania
zespołowego i umie je wy-
korzystać w grze w piłce
ręcznej.

P.R. Wprowadzanie piłki do
ataku szybkiego na 1-2
podania.

1 Wykonuje poprawnie wszystkie
elementy.

Potrafi wykonać bezbłędnie
wszystkie elementy.

P.R. Uwalnianie partnera
za pomocą zasłon.

1 j.w j.w

P.R. Wykorzystanie poznanych
elementów techniki
w zabawach i w grze.

1 Potrafi wykorzystać znane ele-
menty w czasie gry.
Potrafi zastosować zasadę fair
play w grze i zachować się po-
prawnie w roli kibica.

Zna przepisy gry
i sędziowanie.
Potrafi podporządkować się
ustaleniom kapitana i trene-
ra.
Umie kulturalnie zachować
się na boisku.

P.S. Przyjęcia i podania piłki
sposobem górnym i dol-
nym w dwójkach
i w trójkach.
Łączenie ww. elementów
w rozgrywaniu piłki.

2 Potrafi poprawnie wykonać
wszystkie elementy techniczne.

Potrafi z powodzeniem
stosować poznane elementy
techniki w grze.
Zna zasady współdziałania
zespołowego w grze
w dwójkach i w trójkach.

P.S. Łączenie przyjęcia
z podaniem piłki sposo-
bem górnym
i dolnym w zespołach.

2 j.w Potrafi stosować poznane
elementy techniki w czasie
gry.

P.S. Zagrywka sposobem dol-
nym i zagrywka tenisowa.
Zagrywka sposobem dol-
nym i górnym w określo-
ną strefę boiska.

2 j.w j.w

P.S. Przyjęcie piłki
po zagrywce z podaniem
do partnera.

2 j.w j.w

P.S. Wystawianie piłki
do zbicia w dwójkach.

2 j.w j.w

P.S. Zbicie po wystawieniu
piłki od partnera.

1 j.w j.w

P.S. Zastawianie pojedyncze
i podwójne.

2 j.w j.w

P.S. Zastosowanie poznanych
elementów w grze.

1 Potrafi dobrać odpowiednie gry
i zabawy do nauczania techniki
piłki siatkowej i zastosować po-
znane elementy techniki w grze.

Potrafi dobrać gry ruchowe
do nauczania współdziałania
zespołowego w piłce siat-
kowej. Umie zorganizować
zawody na poziomie mię-
dzyklasowym.

P.K. Podania i chwyty piłki
jednorącz i oburącz
w trójkach w biegu.

1 Wykonuje prawidłowo elementy
techniczne gry.

Wie jak wykorzystać po-
znane elementy techniki
w grze.

P.K. Łączenie podań i kozło-
wania w zespołach trój-
kowych.

2 Prawidłowo wykonuje łączenie
podań i kozłowania w dwójkach.

Wykonuje prawidłowo
łączenie podań i kozłowania
w trójkach.

P.K. Krycie przeciwnika
bez piłki i z piłką.

1 Wykonuje prawidłowo poznane
elementy.

Stosuje poznane elementy
techniki w grze.

P.K. Obrona piłki przez obroty
w sytuacji 2:1

1 j.w j.w



P.K. Wyjście do piłki
z wykorzystaniem zwo-
dów i obrotów.

2 Zna podstawowe przepisy koszy-
kówki.

Wie jakie są systemy roz-
grywania zawodów koszy-
kówki.

P.K. Atakowanie kosza 1:1
z zastosowaniem kozło-
wania i zwodów.

2 Potrafi w miarę poprawnie zasto-
sować nabyte umiejętności
w grze.

Stosuje bezbłędnie nowe
elementy w grze.

P.K. Zastawianie i zbieranie
piłki z tablicy w dwójkach
i w trójkach.

2 j.w. j.w

P.K Współzawodnictwo
w grze z zastosowaniem
poznanych elementów
techniki i taktyki gry.

1 Umie zachować się poprawnie
w roli kibica.

Potrafi zorganizować zawo-
dy międzyklasowe w piłkę
koszykową.

P.N. Doskonalenie uderzeń
i przyjęć piłki.

1 Potrafi wykonać poprawnie znane
elementy.

Stosuje znane elementy
w grze.

P.N. Przyjęcie piłki po poda-
niu.

1 Zna elementy techniki piłki noż-
nej i wie jak skutecznie stosować
przepisy w grze.

Zna zasady współpracy
zespołowej i współżycia
społecznego na boisku
i w życiu codziennym.

P.N. Prowadzenie piłki
w dwójkach zakończone
strzałem na bramkę.

1 Poprawnie prowadzi piłkę
i wykonuje strzał na bramkę.

Potrafi wykonać celny strzał
do bramki.

P.N. Strzały na bramkę
z miejsca i po podaniu.
Gra uproszczona.

1 Wie jak właściwie zachować się
w sytuacjach spornych.

Zna sposoby i systemy
rozgrywania zawodów piłki
nożnej.

T.Z. Odbicie forhandowe 1 Wykonuje poprawne odbicie
po własnym podrzucie.

Poprawnie odbija piłkę
po podaniu partnera.

T.Z. Odbicie backhandowe 1 j.w j.w

T.Z. Nauka serwisu 1 Potrafi poprawnie uderzyć piłkę. Wykonuje poprawnie za-
grywkę.
Zna podstawowe przepisy
gry.

POD Podsumowanie całorocz-
nej pracy. Samoocena
osiągnięć.

1 Dokona samooceny umiejętności
i własnej sprawności fizycznej.


