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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
1.

Skala ocen.
Zarówno w ocenianiu cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosuje się następujące stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki:
 1 - niedostateczny;
 2 – dopuszczający;
 3 – dostateczny;
 4 – dobry;
 5- bardzo dobry;
 6 – celujący;
 dodatkowe oznaczenia - , +.
Oceny są odzwierciedleniem poziomu wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych opanowanych przez ucznia.

2.

Przedmiot oceny.

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, a także systematyczność udziału
ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
Ocenianiu podlegają:
 Sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przedmiotu.
 Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć (posiadanie stroju sportowego, czynne uczestnictwo w zajęciach, tzn: staranne
wykonywanie ćwiczeń, aktywność podczas rozgrzewki i w grach sportowych).
 Stosunek do własnego ciała.
 Postawa wobec przedmiotu, nauczyciela i współćwiczących (dyscyplina, zachowanie na lekcji, poszanowanie sprzętu sportowego).
 Stopień opanowania wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych przewidzianych w programie nauczania.
 Poprawa sprawności fizycznej oraz postęp w opanowaniu umiejętności ruchowych, wiadomości i kompetencji społecznych przewidzianych dla
poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami.
 Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych oraz udokumentowane osiągnięcia w innych dyscyplinach, w których reprezentacja szkoły nie bierze
udziału, co najmniej na poziomie powiatowym (np. zdobycie medalu w zawodach judo, karate, pływaniu, grach zespołowych na poziomie powiatowym
lub wyższym).
 Działania dodatkowe na rzecz kultury fizycznej (np. udział w konkursie literackim dotyczącym kultury fizycznej, w konkursie wiedzy o sporcie,
samodzielne zorganizowanie zawodów sportowych lub pomoc przy organizacji nauczycielowi itp.).

Na lekcji stosuje się również ocenianie bieżące w postaci „+” oraz”-„.
Za pozytywne postawy, tzn: dodatkowe przygotowanie się do zajęć, aktywność i zaangażowanie w ich przebieg, wybijające się zaangażowanie na lekcjach,
inwencje twórczą, maksymalny wysiłek, duży zasób wiedzy, zdyscyplinowanie, poprawne sędziowanie, przeprowadzenie rozgrzewki, dokładne wykonywanie
ćwiczeń uczeń może otrzymać „+”. Sześć takich znaków w ciągu semestru zamienia się w cząstkową ocenę celującą. Po otrzymaniu oceny ilość „+” zostaje
„wyzerowana” (uczeń od początku zdobywa „+” aż do otrzymania kolejnej oceny itd.)
Za negatywne postawy, tzn: brak aktywności, brak zaangażowania w przebieg zajęć, negatywne podejście do zajęć, niechętne uczestnictwo w zajęciach,
brak dyscypliny, wulgarne słownictwo, brak higieny, nieusprawiedliwione spóźnienia, nie wykonywanie poleceń nauczyciela, dezorganizację zajęć, nie
dokładne wykonywanie ćwiczeń, niszczenie sprzętu sportowego, celowe stwarzanie zagrożenia na lekcji uczeń może otrzymać „-”. Sześć takich znaków w
ciągu semestru zamienia się w cząstkową ocenę niedostateczną. Po otrzymaniu oceny ilość „-” zostaje „wyzerowana” (uczeń od początku otrzymuje „-” aż do
uzyskania kolejnej oceny itd.). Uczeń na jednej lekcji może otrzymać maksymalnie trzy „-”, a za kolejne negatywne zachowania na tej samej lekcji otrzymuje
ocenę niedostateczną.
Uczeń przygotowany na lekcję wychowania fizycznego to uczeń który:
 przebrał się w strój sportowy (czysta koszulka, spodenki, obuwie sportowe, dresy – w zależności od warunków atmosferycznych); dopuszcza się
noszenie stroju charakterystycznego dla danej dyscypliny sportowej, np. koszykarskiego, piłkarskiego lub okolicznościowych koszulek sportowych.
 nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych uczniów, tzn. na lekcję zdejmuje wszystkie pierścionki, bransoletki, łańcuszki, kolczyki; ma krótkie
paznokcie
W ciągu semestru uczeń może być 5 razy nieprzygotowany do lekcji bez konsekwencji. Za każdy następny brak stroju uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną (cząstkową), która ma wpływ na ocenę końcową z wychowania fizycznego.
Uczennica ma prawo raz w miesiącu zgłosić niedyspozycję (nieliczoną jako brak udziału w lekcji). Za każdym kolejnym razem uczennica jest zobowiązana
przynieść kartkę od rodzica (wpis do dzienniczka ucznia) z prośbą o zwolnienie z zajęć. Jeśli takiej kartki nie posiada i nie ćwiczy na danej lekcji, traktuje się
to jako nieprzygotowanie do lekcji.
Niećwiczący – również podlegają ocenie podczas lekcji; mogą mieć też przydzielone zadania: omówienie sposobu wykonania ćwiczeń, asekuracja lub
sposób omówienia asekuracji, dokonywanie pomiarów, zapis wyników, omówienie i korygowanie błędów ćwiczących, pomoc w przygotowaniu miejsca
ćwiczeń.

3.

Kryteria ocen.
 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami,
które opanował w 100% zgodnie z programem nauczania w danej klasie. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach
sportowo-rekreacyjnych, bierze udział w konkursach, zawodach i olimpiadach, reprezentując szkołę, osiąga wysokie wyniki sportowe na poziomie co
najmniej powiatowym.


Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w bardzo wysokim stopniu opanował zadania z poziomu rozszerzonego wymagań edukacyjnych dla danej
klasy. Bardzo wysoka jest staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć.
Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu.
Uczestniczy czynnie w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków, w poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu umiejętności
i wiadomości na poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu rozszerzonego. Duża jest staranność i sumienność w
wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz przygotowanie się do zajęć.
Prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.



Oceny dostateczną lub dopuszczającą otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków, stopnia postępu w
opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu
zadań, zaangażowania w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania się do zajęć.



Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie
bierze czynnego udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, jest notorycznie
nieprzygotowany do zajęć. Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia.

4. Sposób informowania o ocenach.
O uzyskaniu poszczególnych ocen uczniowie będą informowani bezpośrednio po otrzymaniu oceny. O przewidywanym nieklasyfikowaniu oraz o
przewidywanej ocenie niedostatecznej, nauczyciel za pośrednictwem wychowawcy klasy zobowiązany jest powiadomić na piśmie ucznia i jego rodziców
(prawnych opiekunów) na miesiąc przed zakończeniem okresu zajęć dydaktyczno–wychowawczych (semestru, roku szkolnego). Potwierdzeniem przekazania
tej informacji jest podpis rodzica lub kserokopia wysłanego przez sekretariat zawiadomienia.
5. Zasady poprawiania ocen.
Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu (np. sprawdzian praktyczny z działu gimnastyka - przewrót w przód, sprawdzian praktyczny z
działu piłka siatkowa - odbicie piłki sposobem górnym itp.) w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Obie oceny uzyskane ze sprawdzianów są tej samej
wagi, tzn. że druga ocena jest zapisywana obok poprzedniej. Oceny niedostatecznej za brak stroju sportowego nie można poprawić.

Uczeń i jego opiekunowie mogą wystąpić o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej/semestralnej oceny z zajęć. W takim przypadku mają
zastosowanie procedury opisane w ogólnoszkolnych przepisach (Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych).
Standardy wymagań w zakresie postawy, wiadomości i umiejętności na poszczególnych poziomach są integralną częścią niniejszych zasad.
6. Zwolnienie z zajęć





Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. Podstawą tego zwolnienia jest
opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres.
Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, uniemożliwia ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
Jeśli uczeń uskarża się na dolegliwości zdrowotne (przeziębienie, ból) lub jest świeżo po przebytej chorobie, rodzic może zwrócić się z prośbą do
nauczyciela o zwolnienia dziecka z ćwiczeń w danym dniu (prośba na kartce lub wpis w dzienniczku ucznia). Jeśli uczeń nie będzie posiadał takiego
wpisu i nie będzie ćwiczył, zostanie to potraktowane jako nieprzygotowanie do lekcji. Zwolnienie przez rodzica traktowane jest jako nagła sytuacja, a w
przypadku gdy dziecko nie będzie mogło ćwiczyć przez dłuższy czas niezbędne jest zwolnienie lekarskie.

Standardy wymagań dla klasy IV
Cykl 1. Po wakacjach. Bezpiecznie w szkole i na drodze
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Zna regulamin sali gimnastycznej i boiska sportowego.
Opisuje zasady bezpiecznego poruszania się po boisku.
Zna podstawowe przepisy ruchu drogowego.
Opisuje zasady doboru stroju do warunków
atmosferycznych w trakcie zajęć ruchowych
Zna podstawowe zasady bezpiecznego uczestnictwa
w zajęciach wychowania fizycznego

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Respektuje zasady bezpiecznego zachowania się
podczas zajęć ruchowych.
Wymienia osoby, do których należy się zwrócić
o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
Potrafi bezpiecznie uczestniczyć jako pieszy w ruchu
drogowym.
Umie ustawić się w szeregu, dwuszeregu, rzędzie
i w parach

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Potrafi podporządkować się przepisom i regułom
działania.
Przestrzega zasad bezpiecznego udziału w zajęciach
oraz korzystania z przyborów i sprzętu sportowego.
Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Jest właściwie przygotowany do zajęć.
Przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Wykonuje próbę siły mięśni brzucha oraz gibkości
kręgosłupa.
Potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenia
wspomagające rozwój określonych umiejętności
ruchowych.
Demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym
wybrane zdolności motoryczne

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Dba o własną sprawność fizyczną.
Jest świadomy własnych umiejętności, wie, jak może
się rozwijać.
Rozumie potrzebę dbania o własną sprawność fizyczną

Cykl 2. Co potrafię?
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka.
Zna przykłady testów oceniających poziom sprawności
fizycznej oraz wybranych umiejętności ruchowych.
Z pomocą nauczyciela wybiera odpowiedni test do
sprawdzenia i oceny własnej motoryki.
Z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki prób
sprawności fizycznej.
Wie, jakie zmiany zachodzą w okresie dojrzewania

Cykl 3. Współzawodnictwo i współpraca. Czysta, uczciwa walka sportowa
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Rozumie, jaki wpływ aktywność fizyczna ma na
organizm.
Rozróżnia pojęcia tętna spoczynkowego i
powysiłkowego.
Zna zasady bezpiecznej organizacji zajęć w terenie.
Zna walory sportowo-rekreacyjne najbliższej okolicy

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Wykonuje marszobiegi w terenie.
Mierzy tętno przed i po wysiłku oraz z pomocą
nauczyciela interpretuje wyniki.
Wykonuje elementy samoochrony przy upadku,
zeskoku.
Wykonuje określone ruchy w ciemności na komendę.
Potrafi rozłożyć siły w czasie dłuższego wysiłku

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Potrafi być prawdziwym przyjacielem, oddziela
rywalizację sportową od sytuacji życia codziennego.
Rozumie, co oznaczają przyjaźń i zaufanie w sporcie.
Jest pomocny i uczynny w kontaktach z osobami
niepełnosprawnymi.
Potrafi pomóc osobie niepełnosprawnej

Cykl 4. Waga i wzrost. Jak się rozwijam?
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Wymienia cechy prawidłowej postawy ciała.
Wie, jakie są przyczyny wad postawy.
Zna swój wzrost i wagę.
Rozumie potrzebę dbania o własną sprawność
fizyczną.
Zna różnorodne sposoby czynnego wypoczynku.
Opisuje, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla
zdrowia.
Opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej.
Opisuje zasady zdrowego odżywiania.
Wie, że powinien kontrolować swoją masę ciała.
Wie, jak zbadać wysklepienie stopy

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz
z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki.
Wykonuje ćwiczenia wspomagające utrzymywanie
prawidłowej postawy ciała.
Wykonuje wskazane przez nauczyciela ćwiczenia
wspomagające rozwój sylwetki i zapobiegające wadom
postawy.
Z pomocą nauczyciela dokonuje pomiaru masy ciała
i wzrostu.
Potrafi właściwie dobrać rodzaj wypoczynku do
wykonanej pracy.
Uczestniczy w wybranej regionalnej zabawie lub grze
ruchowej.
Przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych
sytuacjach

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz
z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki.
Wykonuje ćwiczenia wspomagające utrzymywanie
prawidłowej postawy ciała.
Wykonuje wskazane przez nauczyciela ćwiczenia
wspomagające rozwój sylwetki i zapobiegające wadom
postawy.
Z pomocą nauczyciela dokonuje pomiaru masy ciała
i wzrostu.
Potrafi właściwie dobrać rodzaj wypoczynku do
wykonanej pracy.
Uczestniczy w wybranej regionalnej zabawie lub grze
ruchowej.
Przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych
sytuacjach

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Mierzy tętno przed i po wysiłku oraz z pomocą
nauczyciela interpretuje wyniki.
Wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier
ruchowych.
Wykonuje elementy samoochrony przy upadku,
zeskoku.
Potrafi udzielić pierwszej pomocy przy zwichnięciach.
Potrafi z pomocą nauczyciela przygotować swój
organizm do wysiłku.
Wykonuje bieg krótki ze startu wysokiego.
Wykonuje skok w dal z miejsca i z krótkiego rozbiegu.
Wykonuje rzut z miejsca i z krótkiego rozbiegu lekkim
przyborem.
Wykonuje marszobiegi w terenie.
Potrafi zmierzyć czas biegu oraz długość skoku i rzutu

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Identyfikuje swoje mocne strony, buduje poczucie
własnej wartości.
Jest ambitny, wytrwale dąży do celu.
Niepowodzenie przyjmuje jako motywację do
zwiększonego wysiłku.
Dokonuje oceny własnych wyników i porównuje je
z możliwościami

Cykl 5. Szybciej, wyżej, dalej
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Opisuje sposób wykonywania poznawanych
umiejętności ruchowych.
Wie, jaki wpływ aktywność fizyczna ma na organizm.
Rozróżnia pojęcia tętna spoczynkowego i
powysiłkowego.
Zna osiągnięcia polskich biegaczy.
Zna dyscypliny lekkoatletyczne w biegach i zasady
przeprowadzania poszczególnych konkurencji.
Wie, jak uspokoić oddech po wysiłku

Cykl 6. Ja i moja drużyna. Minigry sportowe – piłka ręczna i koszykówka
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Rozróżnia pojęcia techniki i taktyki.
Posiada zasób umiejętności i wiadomości pozwalający
na udział w zespołowych grach sportowych w roli
zawodnika.
Zna osiągnięcia i zawodników regionalnych zespołów
piłki ręcznej i koszykowej.
Zna przepisy i zasady minipiłki ręcznej i koszykówki
w stopniu pozwalającym na udział w grach w roli
zawodnika.
Zna przykłady gier z wykorzystaniem elementów
koszykówki i siatkówki.
Zna zasady bezpieczeństwa w czasie rozgrywek
w minigrach zespołowych

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Wykonuje i stosuje w grze: kozłowanie piłki w miejscu
i ruchu, podanie piłki oburącz i jednorącz, rzut piłki do
kosza z miejsca, rzut piłki do bramki z miejsca.
Porusza się po boisku biegiem przodem, tyłem, z
obrotami, ze zmianą szybkości i kierunku.
Porusza się krokiem dostawnym.
Wykonuje podstawowe elementy techniczne piłki
ręcznej i koszykówki na poziomie umożliwiającym
uczestnictwo w minigrach, grze szkolnej i
uproszczonej.
Uczestniczy w minigrach.
Uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych
w roli zawodnika

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Stosuje zasadę fair play w czasie wszystkich gier
i zabaw.
Współpracuje z współćwiczącym, dostosowując się do
jego możliwości.
Stara się pomagać słabszym w swoim zespole.
W czasie zabaw i gier zwraca uwagę na możliwości
innych współćwiczących

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Potrafi z pomocą nauczyciela asekurować
współpartnera
w czasie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
Wykonuje dowolny układ gimnastyczny, wykorzystując
własną ekspresję ruchową.
Wykonuje przewrót w przód z różnych pozycji
wyjściowych.
Wykonuje elementy samoochrony przy upadku,
zeskoku.
Wykonuje poprawnie podstawowe ćwiczenia
gimnastyczne według słownej instrukcji nauczyciela.
Prawidłowo wykonuje naskok kuczny na skrzynię (trzy
części).
Potrafi bezpiecznie wykonać skoki, wieloskoki i przeskoki przez przyrządy typowe i nietypowe, rzuty do
celu i na odległość.
Samodzielnie potrafi przygotować zestaw ćwiczeń do
ogólnej rozgrzewki.
Opanowane elementy skoków, przeskoków,
przewrotów stosuje do działań ruchowych w sytuacjach
typowych i nietypowych

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Stara się zapewnić bezpieczeństwo sobie i
współćwiczącym w czasie ćwiczeń gimnastycznych.
Stosuje w czasie ćwiczeń samoochronę i asekurację.
Udziela pomocy partnerowi w wykonaniu ćwiczeń.
Aktywnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych,
rzetelnie wykonuje wszystkie ćwiczenia

Cykl 7. Przewroty, skoki i przeskoki
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Opisuje sposób wykonywania poznawanych
umiejętności ruchowych.
Zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń.
Wie, jak dobrać ćwiczenia kształtujące podstawowe
zdolności ruchowe.
Zna i stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa
w czasie ćwiczeń gimnastycznych.
Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie
wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
Wie, jak przygotować swój organizm do wysiłku

Cykl 8. Ruch i muzyka, taniec
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Zna kulturę i tradycje swojego regionu.
Wie, jak właściwie się zachować w czasie balu lub
zabawy tanecznej.
Wie, jak można wykorzystać muzykę do ćwiczeń.
Zna zespoły muzyczne z rodzaju muzyki, który lubi.
Zna relaksacyjną funkcję muzyki i tańca.
Wie, jak rozładować negatywne emocje

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Wykonuje dowolny układ taneczny, wykorzystując
własną ekspresję ruchową.
Potrafi zaimprowizować ruch do dowolnie wybranej
muzyki.
Potrafi odtworzyć różne formy ruchu z pokazu
i z wyobraźni.
Potrafi dostosować własny ruch do rytmu.
Łączy różnorodne formy ruchu w rytmie.
Potrafi wykonać krótką improwizację ruchową do
akompaniamentu perkusyjnego.
Potrafi zatańczyć prosty układ taneczny wybranego
tańca regionalnego.
Potrafi indywidualnie zatańczyć prosty układ taneczny
w rytm walca, według własnego pomysłu

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Rozpoznaje swoje emocje i uczucia.
Przejawia zainteresowanie kulturą i tradycją swojego
regionu.
Dostrzega pozytywne walory przynależności do
określonej wspólnoty lokalnej.
Chętnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach rytmiczno-tanecznych.
Jest inicjatorem zajęć rytmiczno-tanecznych i zabaw
tanecznych dla swoich rówieśników.
Dostrzega piękno i estetykę muzyki i tańca.
Szanuje gusty muzyczne innych.
Właściwie zachowuje się na zabawie tanecznej

Cykl 9. Współpraca i współdziałanie w zespole. Minigry sportowe – piłka siatkowa
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Rozróżnia pojęcia techniki i taktyki.
Posiada zasób umiejętności i wiadomości pozwalający
na udział w zespołowych grach sportowych w roli
zawodnika.
Zna regionalne kluby siatkarskie. Potrafi przygotować
wizualną prezentację, plakat sportowy.
Zna zasady i przepisy gry „rzucanka siatkarska”.
Zna osiągnięcia i zawodników regionalnych zespołów
piłki siatkowej.
Zna zasady bezpieczeństwa w czasie rozgrywek
w minigrach zespołowych

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Wykonuje i stosuje w grze odbicie piłki oburącz
sposobem górnym.
Uczestniczy w minigrach.
Wykonuje podstawowe elementy techniczne siatkówki
na poziomie umożliwiającym uczestnictwo w minigrach, grze szkolnej i uproszczonej.
Uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych
w roli zawodnika.
Ma opanowane w stopniu dobrym podstawowe
elementy piłki siatkowej – przyjmowanie pozycji
siatkarskiej
wysokiej, podanie i przyjęcie piłki oburącz w postawie
wysokiej sposobem dolnym, zagrywka dolna.
Potrafi stosować nabyte wiadomości i umiejętności
techniki w czasie gier i zabaw.
Potrafi przygotować z pomocą nauczyciela zabawy i
gry z wykorzystaniem elementów piłki siatkowej

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Podporządkowuje się regułom działania w małym
zespole.
Zachowuje się poprawnie w przypadku zarówno
zwycięstwa, jak i porażki swoich faworytów.
Współpracuje z współćwiczącym, dostosowując się do
jego możliwości.
Stara się pomagać słabszym w swoim zespole

Cykl 10. Trening umiejętności piłkarskich. Zawodnik, sędzia, kibic
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Rozróżnia pojęcia techniki i taktyki.
Zna podstawowe przepisy dotyczące gry w stopniu
pozwalającym na udział w zespołowych grach
sportowych w roli zawodnika.
Zna osiągnięcia i zawodników regionalnych zespołów
piłki nożnej.
Zna zasady bezpieczeństwa w czasie rozgrywek
w minigrach zespołowych

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Wykonuje i stosuje w grze: prowadzenie piłki nogą,
strzał piłką do bramki z miejsca.
Uczestniczy w minigrach.
Wykonuje podstawowe elementy techniczne piłki
nożnej na poziomie umożliwiającym uczestnictwo
w minigrach, grze szkolnej i uproszczonej.
Uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych
w roli zawodnika.
Potrafi stosować nabyte wiadomości i umiejętności
techniki w czasie zabaw i w grze.
Potrafi przygotować z pomocą nauczyciela zabawy i
gry z wykorzystaniem elementów piłki nożnej

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Podporządkowuje się regułom działania w małym
zespole.
Podporządkowuje się decyzjom sędziego.
Przestrzega przepisów gry.
Zachowuje się poprawnie w przypadku zarówno
zwycięstwa, jak i porażki swoich faworytów.
Współpracuje z współćwiczącym, dostosowując się do
jego możliwości.
Stara się pomagać słabszym w swoim zespole

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Wykonuje przewrót w przód z różnych pozycji
wyjściowych.
Potrafi przygotować zestawy ćwiczeń gimnastyki
śródlekcyjnej.
Wykonuje elementy samoochrony przy upadku,
zeskoku.
W miarę swoich możliwości wykonuje poprawnie
podstawowe ćwiczenia gimnastyczne – przewroty w
tył i w przód z przysiadu do przysiadu, proste
ćwiczenia równoważne, skoki i przeskoki kuczne oraz
rozkroczne.
Opanowane elementy gimnastyczne stosuje w
sytuacjach typowych i nietypowych na sali
gimnastycznej i w terenie

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Aktywnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych,
rzetelnie wykonuje wszystkie ćwiczenia.
Stara się w czasie ćwiczeń gimnastycznych stosować
asekurację i samoochronę.
Podporządkowuje się poleceniom nauczyciela.
Pomaga partnerowi w wykonaniu ćwiczeń.
Pokonuje własne słabości

Cykl 11. Gimnastyka
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Rozumie potrzebę dbania o własną sprawność
fizyczną.
Opisuje sposób wykonywania poznawanych
umiejętności ruchowych.
Zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń.
Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie
wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
Wie, jak można wykorzystać przyrządy typowe i
nietypowe do ćwiczeń gimnastycznych

Cykl 12. Co potrafię? Ocena rozwoju sprawności fizycznej
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Z pomocą nauczyciela wybiera odpowiedni test do
sprawdzenia i oceny własnej motoryki.
Wie, jakie formy ruchu mogą służyć do kształtowania
określonych sprawności motorycznych.
Rozpoznaje wybrane cechy motoryczne człowieka.
Wie, jak w grach i zabawach można określić poziom
swoich umiejętności ruchowych.
Wie, w jaki sposób może sprawdzić swoją sprawność
fizyczną.
Zna przykłady ćwiczeń kształtujących siłę, szybkość,
moc i zwinność

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Wykonuje próbę siły mięśni brzucha oraz gibkości
kręgosłupa.
Demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym
wybrane zdolności motoryczne.
Uzyskuje postęp w rozwoju swoich cech
motorycznych.
Potrafi wykonać próby sprawności fizycznej z pełnym
zaangażowaniem i na miarę swoich możliwości.
Na podstawie porównania wyników z dwóch
pomiarów
z pomocą nauczyciela określa rozwój swoich
umiejętności ruchowych.
Potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenia
wspomagające rozwój sprawności fizycznej

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Zna swój poziom sprawności fizycznej, dąży do jego
podniesienia.
Akceptuje różnice w poziomie sprawności fizycznej
wśród swoich rówieśników.
Identyfikuje swoje mocne strony, buduje poczucie
własnej wartości.
Aktywnie uczestniczy w różnych formach aktywności
fizycznej, rzetelnie wykonuje wszystkie ćwiczenia.
Z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki prób
sprawności fizycznej, oceniając własną sprawność
fizyczną.
Dokonuje porównania swojej sprawności w grupie na
podstawie wyników uzyskanych w grach i zabawach

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Na miarę swoich możliwości wykonuje poprawnie:
odmierzanie rozbiegu i odbicie z wyznaczonego
miejsca, skok wzwyż sposobem naturalnym, rzut
piłeczką palantową z biegu.
Potrafi w przybliżeniu podać długość rzutu.
Potrafi z pomocą nauczyciela zmierzyć długość skoku
i rzutu.
Wykorzystuje nabyte umiejętności w sytuacjach
typowych i nietypowych w terenie przy pokonywaniu
przeszkód.
Potrafi z pomocą nauczyciela dokonać porównania
uzyskanych wyników skoku w dal i rzutu piłeczką
palantową

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Aktywnie uczestniczy w różnych formach aktywności
fizycznej.
Stosuje równe kryteria oceny dla wszystkich.
Poprawnie zachowuje się zarówno w sytuacji swojego
zwycięstwa, jak i porażki.
Rozumie zależność pomiędzy zaangażowaniem
w trening a uzyskanymi wynikami.
Jest wytrwały w dążeniu do celu.
Traktuje sukces i porażkę jako motywację do
zwiększenia wysiłku.
Bierze udział w klasowych zawodach sportowych w
roli zawodnika.
Wykazuje zainteresowanie wybraną dyscypliną sportu,
na bieżąco śledzi wydarzenia sportowe w kraju
i na świecie

Cykl 13. Sportowa rywalizacja
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Wyjaśnia, co symbolizują flaga i znicz olimpijski,
rozróżnia pojęcia olimpiady i igrzysk olimpijskich.
Zna symbole olimpiady.
Zna historię igrzysk olimpijskich. Interpretuje idee
olimpizmu – pokój, przyjaźń, sprawiedliwość.
Wie, co oznaczał „Boży pokój” w czasach
starożytnych.
Wie, jak bezpiecznie zorganizować zawody w różnych
formach aktywności fizycznej

Cykl. 14. Sport, turystyka i rekreacja. Aktywny wypoczynek
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej
okolicy, które można wykorzystać do aktywności
fizycznej.
Opisuje zasady wybranej regionalnej zabawy lub gry
ruchowej.
Wie, w jaki sposób zrelaksować się po męczącej pracy
umysłowej.
Zna różnorodne sposoby czynnego wypoczynku.
Wie, w jaki sposób może się zrelaksować po męczącej
pracy umysłowej.
Zna różnorodne sposoby czynnego wypoczynku

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Uczestniczy w wybranej regionalnej zabawie lub grze
ruchowej.
Organizuje w gronie rówieśników wybraną zabawę lub
grę ruchową, stosując przepisy w formie uproszczonej.
Potrafi zorganizować, z pomocą nauczyciela,
wycieczkę
pieszą lub rowerową dla siebie i swoich rówieśników.
Potrafi się posługiwać rozkładami jazdy autobusów
i pociągów.
Umie wykorzystać własną sprawność motoryczną
w różnorodnych zabawach ruchowych.
Potrafi określić odległość „na oko”

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Potrafi rozpoznać sytuacje trudne, niebezpieczne,
zagrażające zdrowiu.
Aktywnie uczestniczy w różnych formach aktywności
fizycznej, rzetelnie wykonuje wszystkie ćwiczenia.
Jest inicjatorem różnorodnych zajęć ruchowych dla
swoich rówieśników.
Bierze udział w klasowych zawodach sportowych w
roli zawodnika i sędziego.
Uczestniczy w większości pozalekcyjnych działań
rekreacyjno-sportowych organizowanych przez szkołę

Standardy wymagań dla klasy V
Cykl 1. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych.
Semestr I
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Korzysta bezpiecznie ze
Potrafi dostrzec
Zna regulaminy sali
sprzętu i przyborów
niebezpieczeństwo
gimnastycznej i innych
sportowych. Rozpoznaje
grożące w czasie zabaw
obiektów sportowych
sytuacje zagrażające
ruchowych. Umie
i przestrzega ich.
zdrowiu i życiu.
bezpiecznie uczestniczyć
Korzysta bezpiecznie ze
Przestrzega zasad higieny w ruchu drogowym jako
sprzętu i urządzeń
ciała.
pieszy i rowerzysta. Ma
sportowych.
Potrafi się komunikować
opanowaną technikę jazdy Wie, jak wezwać pomoc
na dobrym poziome
na rowerze w stopniu
w sytuacjach
z rówieśnikami i osobami
pozwalającym na
niebezpiecznych.
starszymi. Uczestniczy
zdobycie karty rowerowej. Zna przepisy ruchu
w przygotowaniu
Potrafi wypowiadać jasno drogowego w stopniu
kontraktu grupowego,
swoje poglądy
umożliwiającym zdobycie
którego postanowień
i wysłuchać poglądów
karty rowerowej.
przestrzega.
innych.
Zna podstawowe sposoby
odpoczynku po pracy.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Wykazuje troskę
Potrafi dostrzec grożące
Zna regulaminy
o bezpieczeństwo swoje
niebezpieczeństwo
korzystania ze sprzętu
i współćwiczących.
i właściwie zareagować na i urządzeń sportowych
Przestrzega zasad higieny nie.
i przestrzega ich.
pracy w szkole i poza
Potrafi udzielić pierwszej
Zna przepisy ruchu
szkołą.
pomoc y w przypadku
drogowego w stopniu
Współtworzy kontrakt
stłuczenia lub
pozwalającym na
grupowy, dba o jego
zwichnięcia, wykona
samodzielne i bezpieczne
realizację.
prawidłowo opatrunek,
uczestniczenie w nim w
zabezpieczy ranę przed
roli pieszego i rowerzysty.
zakażeniem.
Wie, jakie są sposoby
Z pełnym
zdrowego i higienicznego
zaangażowaniem
odpoczynku i pracy
wykonuje ćwiczenia
w domu.
i zabawy orientacyjnoporządkowe.
Potrafi wypowiadać jasno
swoje poglądy
i podporządkować się
decyzjom grupy.

Cykl 2. Jak się rozwijam? Oceniam swoją sprawność fizyczną.
Semestr I
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Z pełnym
Samodzielnie dokonuje
Wie, w jaki sposób może
zaangażowaniem
pomiaru określonych
sprawdzić swoją
wykonuje wszystkie
umiejętności ruchowych
sprawność fizyczną.
ćwiczenia fizyczne.
w podany przez
Zna przykłady ćwiczeń
Dba o własną sprawność
nauczyciela sposób.
kształtujących siłę,
fizyczną.
Określa wybranym przez
szybkość, moc i zwinność.
Z pomocą nauczyciela
nauczyciela testem
Wie, jakie zmiany
interpretuje wyniki prób
sprawność fizyczną.
zachodzą w pracy układu
sprawności fizycznej,
Wykonuje próbę
oddechowego
oceniając własną
sprawnościową
i krwionośnego pod
sprawność fizyczną.
pozwalającą ocenić
wpływem wysiłku
Dokonuje porównania
gibkość dolnego odcinka
fizycznego.
swojej sprawności
kręgosłupa oraz z pomocą Z pomocą nauczyciela
w grupie na podstawie
nauczyciela interpretuje
dokonuje pomiaru tętna
wyników uzyskanych
uzyskane wyniki.
w spoczynku i po wysiłku.
w grach i zabawach.
Z pomocą nauczyciela
Przejawia troskę o swoją
potrafi ocenić swoją
ogólną sprawność
postawę ciała.
fizyczną.
Systematycznie prowadzi
W typowych sytuacjach
zeszyt samokontroli
życiowych przyjmuje
i samooceny sprawności i
postawę asertywną.
aktywności fizycznej.
Rozumie szkodliwy
Wykonuje bez
wpływa używek na
zatrzymania marszowobiegowy test Coopera.
organizm.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Rozumie potrzebę
Wykonuje samodzielnie
Zna przykłady prób
kontroli oraz
i poprawnie ćwiczenia
badających określone
systematycznego dbania
kształtujące określone
cechy motoryczne.
o poziom sprawności
sprawności fizyczne.
Wie, jak zmienia się
fizycznej.
Ocenia własną postawę
praca układów
Na podstawie wyników
ciała.
oddechowego
prób sprawności ocenia
Demonstruje ćwiczenia
i krwionośnego pod
poziom własnej
ułatwiające utrzymanie
wpływem wysiłku.
sprawności fizycznej. Ma
prawidłowej postawy
Wie, jak zbadać tętno.
świadomość znaczenia
ciała.
Zna szkodliwy wpływ
ćwiczeń fizycznych
Potrafi porównywać
nikotyny na organizm.
w kształtowaniu
wyniki prób i na tej
Zna sposoby oceny
określonych sprawności
podstawie dokonać oceny. postawy ciała.
ruchowych.
Potrafi zaobserwować
Potrafi obronić swoje
zmiany w pracy układu
racje w sytuacjach
krwionośnego
typowych w codziennym
i oddechowego pod
życiu.
wpływem wysiłku.
Potrafi samodzielnie
opracować zestaw
ćwiczeń kształtujących
określone zdolności
ruchowe.
Mierzy tętno w spoczynku
i po wysiłku.

Cykl 3. Szlachetne współzawodnictwo. Ćwiczę biegi, skoki i rzuty.
Semestr I
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Rozumie, co oznaczają
Potrafi samodzielnie
Wie, jakie są idee
przyjaźń i zaufanie
przygotować zadania
olimpizmu. Zna aktualne
w sporcie.
sprawnościowe
osiągnięcia polskich
Jest pomocny i uczynny
dostosowane do własnej
paraolimpijczyków.
w kontaktach z osobami
wydolności. Wykonuje
Wie, dlaczego należy
niepełnosprawnymi.
określone ruchy
doskonalić szybkość
Jest zaangażowany
w ciemności na komendę. reakcji. Zna sposoby
w wykonanie zadania,
Potrafi wybrać bezpieczne przygotowania organizmu
samodzielnie dąży do
miejsce skoków i rzutów.
do wysiłku. Zna sposoby
rozwoju swoich zdolności Potrafi prawidłowo
pomiarów dużych
motorycznych.
wykonać z pomocą
odległości. Zna wartość
Pokonuje własne
nauczyciela ćwiczenia
ruchu w terenie.
zmęczenie, wytrwale dąży rozwijające sprawność
Wie, jak różnorodne gry
do celu.
działania w różnych
i zabawy wpływają na
We wszystkich sytuacjach płaszczyznach i na
rozwój określonych
przestrzega zasady fair
zmiennym podłożu.
sprawności
play.
Wykonuje próbę
motorycznych.
wielobojową składającą
Rozumie pojęcia
się z biegu, skoku i rzutu.
zwinności, szybkości
Potrafi z niedużym
i zręczności.
błędem ocenić odległość
„na oko”.
Potrafi właściwie ocenić
ciężar i w bezpieczny
sposób przenieść go,
przetoczyć lub przepchać.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Potrafi być przyjacielem
Potrafi przygotować
Zna cele i założenia
na co dzień a
zestaw ćwiczeń dla
P.de Coubertina.
przeciwnikiem w grach
małego zespołu
Zna historyczne
i zabawach sportowych.
z uwzględnieniem
osiągnięcia polskich
Pomaga w sytuacjach
wydolności wszystkich
olimpijczyków
codziennych osobom
ćwiczących.
i paraolimpijczyków.
niepełnosprawnym.
Demonstruje po jednym
Zna dokonania polskich
W pełni angażuje się
ćwiczeniu kształtującym
sportowców
w wykonanie zadania
wybrane zdolności
niepełnosprawnych.
z wykorzystaniem swoich motoryczne.
Zna sposoby
maksymalnych
Umie reagować szybko na porównywania dużych
możliwości.
przedmioty będące
odległości oraz sposoby
W zobowiązaniach
w ruchu. Świadomie
oceny szybkości
długofalowych jest
wykonuje ćwiczenia
i wytrzymałości biegowej.
wytrwały i osiąga
rozwijające koordynację
Wie, dlaczego należy
zamierzony cel.
i kształcące
przygotować organizm do
W wykonaniu zadania
wytrzymałość.
wysiłku.
współpracuje z uczniem
Wykonuje samodzielnie
Wie, jak wykorzystać
słabszym, mniej
ćwiczenia w różnych
warunki naturalne do
sprawnym.
płaszczyznach i na
ćwiczeń.
Walczy uczciwie i nie
zmiennym podłożu.
Potrafi zorganizować dla
osiąga zwycięstw „za
Ocenia duże odległości
siebie i swoich
wszelką cenę”.
„na oko”. Bezpiecznie dla rówieśników różnorodne
siebie przemieszcza duże
gry i zabawy rozwijające
ciężary.
określone zdolności
Potrafi dokonać pomiaru
motoryczne.
czasu biegami
zinterpretować pomocą
nauczyciela uzyskany
wynik.

Cykl 4. Sportowa walka. Poznaję podstawowe elementy techniki i taktyki piłki ręcznej.
Semestr I
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Współpracuje ze
Porusza się biegiem
Zna pierwszoligowe
współćwiczącym,
w zmiennym tempie,
zespoły klubowe piłki
dostosowując się do jego zatrzymuje się doskokiem. ręcznej.
możliwości.
Prawidłowo wykonuje
Zna podstawowe przepisy
Współpracuje w zespole podania górne i dolne,
piłki ręcznej w stopniu
trzyosobowym w celu
oburącz i jednorącz na
pozwalającym brać udział
uzyskania określonego
zróżnicowaną odległość.
w tych grach jako
wyniku.
Potrafi wykonać rzut
zawodnik.
Stara się pomagać
z miejsca z przeskokiem
Z pomocą nauczyciela
słabszym w swoim
i z odchyleniem.
może pełnić rolę sędziego.
zespole. W czasie zabaw Kozłuje w biegu
i gier zwraca uwagę na
i w marszu ze zmianą
możliwości innych
tempa i kierunku. Potrafi
współćwiczących.
wykonać rzut na bramkę
Właściwie zachowuje się i bronić bramki.
w roli zawodnika
Stosuje w grze podanie
i kibica w sytuacji
piłki oburącz i jednorącz,
zwycięstwa swojego
strzał do bramki.
zespołu.
Stosuje zasadę fair play
w czasie wszystkich gier
i zabaw.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Współpracuje w zespole
Potrafi samodzielnie
Zna pierwszoligowe
czteroosobowym,
stosować nabyte
zespoły klubowe piłki
ustalając reguły
wiadomości
ręcznej i ich zawodników.
współpracy
i umiejętności techniki
Zna aktualnych mistrzów
i podporządkowując się
i taktyki w czasie gry.
kraju.
im.
Potrafi przygotować
Ma opanowane
Dostosowuje się do
z niewielką pomocą
wiadomości dotyczące
wspólnych ustaleń
nauczyciela rozgrywki
przepisów gry
zespołu dotyczących
klasowe w minigrach
i gestykulacji sędziego,
strategii postępowania.
zespołowych.
tak by z pomocą
Zachowuje się właściwie
nauczyciela pełnić rolę
w roli kibica i zawodnika,
sędziego w klasowych
zarówno w wypadku
rozgrywkach minipiłki
zwycięstwa, jak i porażki
ręcznej.
swojego zespołu.
Wie, jakie są systemy
rozgrywek.
Zna zasady
bezpieczeństwa w czasie
rozgrywek w minigrach
zespołowych.

Cykl 5. Ćwiczenia gimnastyczne. Kształcę wytrwałość i konsekwencję.
Semestr I
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Korzysta bezpiecznie ze
Stosuje zasady
Wie, jak dobrać ćwiczenia
sprzętu i urządzeń
samoasekuracji.
kształtujące podstawowe
sportowych.
Samodzielnie potrafi
zdolności ruchowe.
Z pełnym
przygotować zestaw
Zna i stosuje podstawowe
zaangażowaniem
ćwiczeń do ogólnej
zasady bezpieczeństwa
wykonuje ćwiczenia
rozgrzewki.
w czasie ćwiczeń
gimnastyczne. Dokładnie Wykonuje ćwiczenia
gimnastycznych.
wykonuje polecenia
według instrukcji
Potrafi z pomocą
nauczyciela.
rysunkowej.
nauczyciela asekurować
Stosuje w czasie ćwiczeń Wykonuje przewrót w
współpartnera w czasie
samoochronę
przód z marszu oraz
wykonywania ćwiczeń
i asekurację.
przewrót w tył.
gimnastycznych.
Przestrzega zasad
Potrafi wykonać
bezpieczeństwa w czasie prawidłowo, powtarzając
wykonywania ćwiczeń.
schemat ruchu: przewrót
Współpracuje
w przód z uniku
z partnerem w celu
podpartego odbiciem
wykonania ćwiczenia.
jednonóż do przysiadu
podpartego i przewrót
w tył z siadu prostego do
przysiadu podpartego.
Naskok kuczny na
skrzynię i zeskok w głąb
z wyprostem.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Udziela pomocy
Wykonuje dokładnie
Zna zasady asekuracji
partnerowi w wykonaniu
ćwiczenie według
i samoasekuracji w czasie
ćwiczeń. Współpracuje
instrukcji rysunkowej,
ćwiczeń gimnastycznych.
z nauczycielem celu
schematycznej, potrafi
Wie, jakie są zasady
zapewnienia
przekazać informację
doboru partnera do
bezpieczeństwa sobie
o ruchu w postaci
ćwiczeń dwójkowych.
i swoim kolegom w czasie schematu.
Wie, jakie są korzyści
ćwiczeń gimnastycznych.
Poprawnie potrafi
codziennych ćwiczeń
Współpracuje w zespole
wykonać z asekuracją
gimnastyki porannej.
dwójkowym w celu
i pomocą nauczyciela:
Z pomocą nauczyciela
bezpiecznego wykonania
stanie na głowie z klęku
wie, jak ocenić postawę
ćwiczenia.
podpartego i na rękach
ciała oraz dobrać
Przyjmuje
z uniku z zamachem
ćwiczenia korekcyjnoodpowiedzialność za
jednej nogi.
kompensacyjne.
bezpieczeństwo partnera
Samodzielnie potrafi
ćwiczeń.
przygotować zestaw
ćwiczeń gimnastyki
porannej.
Opanowane elementy
skoków, przeskoków,
przewrotów stosuje do
działań ruchowych
w sytuacjach typowych
i nietypowych.

Cykl 6. Komunikacja, atak i obrona. Uczę się grać w koszykówkę.
Semestr I
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Współpracuje w zespole
trzyosobowym w celu
uzyskania określonego
wyniku.
Stara się pomagać
słabszym w swoim
zespole.
W czasie zabaw i gier
zwraca uwagę na
możliwości innych
współćwiczących.
Właściwie zachowuje się
w roli zawodnika i kibica
w sytuacji zwycięstwa
swojego zespołu.
Wyjaśnia zasady
kulturalnego
kibicowania.
Stosuje zasadę fair play
w czasie wszystkich gier
i zabaw.

Porusza się biegiem
w zmiennym tempie.
Prawidłowo wykonuje
podania górne i dolne,
oburącz i jednorącz na
zróżnicowaną odległość.
Potrafi wykonać rzut do
kosza w dowolny sposób.
Kozłuje w biegu
i w marszu ze zmianą
tempa i kierunku.
Stosuje w grze kozłowanie
piłki w biegu ze zmianą
kierunku i ruchu, podanie
piłki oburącz i jednorącz,
rzut do kosza.

Zna pierwszoligowe
zespoły koszykówki.
Zna podstawowe przepisy
minikoszykówki, tak by
brać udział w tych grach
jako zawodnik.
Z pomocą nauczyciela
może pełnić rolę sędziego.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Współpracuje w zespole
cztero- i pięcioosobowym,
ustalając reguły
współpracy
i podporządkowując się
im.
Dostosowuje się do
wspólnych ustaleń
zespołu dotyczących
strategii postępowania.
Zachowuje się właściwie
w roli kibica i zawodnika,
zarówno w wypadku
zwycięstwa, jak i porażki
swojego zespołu.

Prawidłowo wykonuje
próby przechwycenia piłki
i wygrania podczas
kozłowania, zwody ciałem
bez piłki, rzuty do kosza
oburącz znad głowy
i jednorącz z miejsca i po
kozłowaniu. Potrafi łączyć
elementy techniki w
działaniu zespołowym
1 x 1 i 2 x 2, 3 x 3 i 4x 4.
Potrafi samodzielnie
stosować nabyte
wiadomości
i umiejętności techniki
i taktyki w czasie gry.
Uczestniczy w klasowych
rozgrywkach sportowych
w roli zawodnika, stosując
zasady czystej gry:
szacunku dla rywala,
respektowania przepisów
gry, podporządkowania
się decyzjom sędziego,
podziękowania za
wspólną grę. Potrafi
przygotować z niewielką
pomocą nauczyciela
rozgrywki klasowe w
minigrach zespołowych.

Zna pierwszoligowe
zespoły koszykówki i ich
zawodników. Zna
aktualnych mistrzów
kraju.
Ma opanowane
wiadomości dotyczące
przepisów gry
i gestykulacji sędziego, by
z pomocą nauczyciela
pełnić rolę sędziego
w klasowych
rozgrywkach minipiłki
koszykowej.
Zna elementy taktyki gry
bez piłki.
Zna zasady
bezpieczeństwa w czasie
rozgrywek w minigrach
zespołowych.

Cykl 7. Sporty zimowe. Hartuję swój organizm prze zajęcia na śniegu i lodzie.
Semestr II
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Aktywnie uczestniczy
we wszystkich zajęciach
na świeżym powietrzu.
Swoją postawą nie
stwarza zagrożenia dla
innych uczestników
zabaw na stoku lub
lodowisku.
Podporządkowuje się
ustalonym regułom
działania. Samodzielnie
podejmuje prawidłowe
decyzje dotyczące
dostosowania ubioru do
warunków
atmosferycznych.
Mimo niepowodzeń
podejmuje starania, by
opanować nowe
umiejętności
i wiadomości.

Ma dobrze opanowane
podstawowe elementy
jazdy na sankach,
łyżwach, nartach (zjazd,
jazda w przód, zmiana
kierunku jazdy,
zatrzymanie, bezpieczne
upadanie na łyżwach
i nartach).
Potrafi bezpiecznie się
bawić na śniegu i lodzie
sam i z rówieśnikami.
Dobiera strój i obuwie
sportowe do ćwiczeń
w zależności od miejsca
zajęć oraz warunków
atmosferycznych.

Zna przykłady zabaw
i gier na śniegu i lodzie.
Zna zasady
bezpieczeństwa w czasie
zajęć na śniegu i lodzie
i przestrzega ich.
Wie, jak się zachować
w sytuacji niebezpiecznej
na stoku lub lodowisku.
Rozumie konieczność
hartowania organizmu.
Wymienia zasady
i metody hartowania
organizmu.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Wykazuje inicjatywę
w organizowaniu zajęć
sportowo-rekreacyjnych
na świeżym powietrzu.
Rozumie potrzebę
hartowania organizmu.
Współdziała w grupie
w celu zapewnienia
bezpieczeństwa sobie
i innym.
Współdziała w zabawach
i grach w zespole
dwuosobowym.
Pokonując własne
słabości, dąży do
opanowania nowych
umiejętności.

Potrafi samodzielnie
stosować nabyte
umiejętności jazdy na
sankach, łyżwach, nartach
w zabawach i grach.
Potrafi wybrać bezpieczne
miejsca zabaw na śniegu
i lodzie.

Zna aktualne osiągnięcia
polskich sportowców
w sportach zimowych.
Wie, jakie są zalety
czynnego wypoczynku na
świeżym powietrzu zimą.
Wie, jak przygotować do
sezonu i zabezpieczyć po
sezonie sprzęt sportowy.
Zna zalety zabaw na
sankach, łyżwach
i nartach dla kształtowania
ogólnej sprawności
organizmu.

Cykl 8. Waga i wzrost. Uczę się oceniać rozwój fizyczny.
Semestr II
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Wykonuje ocenę własnej
sylwetki. Troszczy się
o prawidłową postawę
ciała. Stara się pozbyć
złych nawyków
ruchowych. Stara się
prawidłowo odżywiać.
Akceptuje odmienność
swojej płci i odmienność
innych.
Wie, że powinien
kontrolować swoją masę
ciała.
Zwraca uwagę na swój
wygląd zewnętrzny, dba
o prawidłową masę ciała,
rozumie negatywne
skutki niewłaściwego
odchudzania się.

Wykonuje starannie
i prawidłowo ćwiczenia
korekcyjne oraz ćwiczenia
i zadania ruchowe
wzmacniające wybrane
partie mięśniowe
z pokonywaniem ciężaru
własnego ciała lub
z użyciem przyborów.
Potrafi symetrycznie
biegać.
Ocenia własną postawę
ciała. Potrafi ocenić
postawę w czasie stania
i w marszu.
Dokonuje pomiarów
wysokości i masy ciała
oraz z pomocą
nauczyciela interpretuje
ich wyniki.
Potrafi przygotować
i zademonstrować zestaw
ćwiczeń: wzmacniających
mięśnie posturalne,
korekcyjnych postawy
cała oraz
przeciwdziałającym
płaskostopiu.

Wie, jak prawidłowo
powinna być wysklepiona
stopa i co to jest
płaskostopie.
Zna ćwiczenia
zapobiegające
płaskostopiu.
Wie, jak porównać wzrost
i wagę swoich kolegów
i koleżanek w grupie.
Wie, jaka powinna być
jego prawidłowa masa
ciała.
Wie, jakie zmiany
następują w wyglądzie
zewnętrznym organizmu
w okresie dojrzewania.
Wie, jakie są składniki
pokarmowe.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Dokonuje samooceny
własnej sylwetki i potrafi
porównać ją z wzorem,
dostrzegając wszelkie
nieprawidłowości.
Koryguje swoja postawę.
Ćwiczy systematycznie
w trosce o prawidłową
postawę. Zwraca uwagę
na złe nawyki żywieniowe
i ruchowe i stara się je
eliminować.
Dba o swój wygląd
zewnętrzny.

Wykonuje starannie
i prawidłowo ćwiczenia
wspomagające rozwój
sylwetki. Z pomocą
nauczyciela potrafi dobrać
zestaw ćwiczeń
kształtujący postawę ciała.
Demonstruje ćwiczenia
ułatwiające utrzymanie
prawidłowej postawy
ciała.
Potrafi dokonać
samodzielnie pomiarów
ciężaru i wzrostu kolegów
w grupie, odczytać i
porównać wyniki.

Wie, jak ocenić postawę
w czasie stania, siedzenia
i w marszu. Zna ćwiczenia
kształtujące prawidłową
postawę ciała i określone
partie ciała.
Wie, jakie zmiany
w funkcjonowaniu
organizmu występują
w okresie dojrzewania.
Zna zasady prawidłowego
odżywiania się w okresie
dojrzewania. Wie, co to są
anoreksja i bulimia, zna
ich przyczyny i objawy.
Wie, jakie są składniki
pokarmowe i jaka jest ich
rola.

Cykl 9. Taniec to sztuka. Rozwijam swoje zdolności rytmiczno-taneczne.
Semestr II
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Chętnie i aktywnie
uczestniczy w grach
zabawach ze śpiewem
oraz zajęciach
rytmiczno-tanecznych.
Dostrzega piękno
i estetykę muzyki.
Szanuje gusty muzyczne
innych. Rozróżnia swoje
pozytywne i negatywne
emocje.
Próbuje wyrazić swoje
zdanie na temat
wykonania zadania przez
innych. Dostrzega
pozytywne wartości
przynależności do
określonej wspólnoty
lokalnej.
Kształci swoją
wyobraźnię ruchową
i inwencję twórczą.
Właściwie zachowuje się
jako uczestnik zabawy
tanecznej.

Wykonuje improwizację
ruchową do wybranej
muzyki.
Umie odtworzyć ruch
z wyobraźni i z pokazu
i dostosować własny ruch
do rytmu ruchów
współćwiczącego.
Potrafi się nauczyć
prostego układu
ruchowego. Potrafi
wykonać ruch w rytmie
jednostajnym i zmiennym,
łączyć ruchy w określone
formy oraz łączyć
pojedyncze tematy
ruchowe w prosty układ
ruchowy.
Potrafi wykonać krótką
improwizację ruchową do
wybranego przez siebie
utworu muzycznego.
Potrafi zatańczyć krok
podstawowy wybranego
tańca regionalnego.
Potrafi zatańczyć krok
podstawowy poloneza.

Zna relaksacyjna funkcję
muzyki i tańca.
Zna charakterystyczne
cechy kultury własnego
regionu- gwara, folklor
i sztuka ludowa.
Zna znaczenie tańca
w kulturze narodu.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Jest inicjatorem zajęć
rytmiczno-tanecznych.
Ma wyobraźnię ruchową
i wykazuje się inwencją
twórczą.
Zna różne rodzaje
muzyki. Rozpoznaje,
nazywa i stara się
kontrolować swoje
emocje i uczucia. Stara się
bezstronnie ocenić
wykonanie zadania przez
inne osoby. Jest dumny
z przynależności do
określonej wspólnoty
lokalnej.
Jest inicjatorem zabaw
tanecznych dla swoich
rówieśników.
Zachowuje się kulturalnie
na zabawie tanecznej i na
dyskotece.

Potrafi odtworzyć ruchem
rytm, nastrój i emocje,
dostosować charakter
ćwiczenia do utworu
muzycznego. Umie
odtworzyć różne formy
ruchu z jednokrotnego
pokazu. Potrafi tworzyć
ruch z wyobraźni,
dostosować własny ruch
do zmiennego rytmu
ruchów współćwiczącego.
Potrafi wykonać krótką
improwizację ruchową do
dowolnego utworu
muzycznego, oddając
charakter i nastrój
muzyki. Potrafi zatańczyć
układ taneczny
wybranego tańca
regionalnego
z podstawowymi
figurami.
Potrafi w parach
zatańczyć poloneza –
prosty układ z figurami
według własnego
pomysłu.

Wie, że muzyka może
inspirować ruch i być
formą relaksu.
Wie, jak stworzyć krótki
układ taneczny.
Wie, że ruch może być
sposobem przekazu
informacji.
Wyjaśnia, jak należy się
zachować na zabawie
tanecznej i w dyskotece.
Zna historię własnego
regionu i ludzi ważnych
dla regionu.
Zna opis poloneza w XII
księdze Pana Tadeusza.

Cykl 10. Piłka siatkowa. Poznaję zasady współdziałania i współpracy w zespole.
Semestr II
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Podporządkowuje się
regułom działania
w zespole, współdziała
z partnerem. Kontroluje
poprawność wykonania
przez siebie zadania.
Zachowuje się
poprawnie jako kibic
w przypadku zwycięstwa
i porażki swoich
faworytów.
W czasie gry przestrzega
zasad fair play.
A jako sędzia jest
bezstronny i uczciwy.

Ma opanowane w stopniu
dobrym podstawowe
elementy piłki siatkowej –
pozycja siatkarska niska,
przyjęcia i podania piłki
sposobem oburącz
i jednorącz dolnym,
oburącz górnym, łączenie
odbić piłki sposobem
górnym i dolnym,
kierowanie piłki
sposobem dolnym na
boisko przeciwnika
w przód i w tył, zagrywka
dolna i boczna.
Stosuje w grze podanie
piłki oburącz i jednorącz,
odbicie piłki sposobem
górnym i dolnym.
Potrafi dokonać
samokontroli poprawności
wykonania zadania.

Zna zasady właściwego
zachowania się na boisku
i trybunach oraz
podstawowe przepisy gry
w stopniu
umożliwiającym
pełnienie, z pomocą
nauczyciela, roli sędziego
w klasowych
rozgrywkach w minipiłkę
siatkową.
Zna aktualne osiągnięcia
polskich siatkarzy.
Zna podstawowe systemy
rozgrywek.
Umie określić
podstawowe cechy
dobrego trenera
i zawodnika. Rozumie, co
oznaczają predyspozycje
fizyczne do uprawiania
określonej dyscypliny
sportu.
Wie, jak przygotować
plakat – zaproszenie na
mecz.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
Wiadomości
Podporządkowuje się
regułom działania
w zespole w celu
osiągnięcia wyniku.
Współpracuje
w większym zespole.
Dostosowuje się do
wspólnych ustaleń
zespołu dotyczących
strategii postępowania.
Zachowuje się właściwie
w roli kibica i zawodnika
zarówno w wypadku
zwycięstwa, jak i porażki
swojego zespołu.
W czasie sędziowania
zachowuje bezstronność
i uczciwość.

Potrafi samodzielnie
stosować nabyte
wiadomości
i umiejętności techniki
i taktyki w czasie gry.
Potrafi przygotować
z niewielką pomocą
nauczyciela rozgrywki
klasowe w minigrach
zespołowych.
Potrafi zachęcić
rówieśników do form
rekreacyjnych z
wykorzystaniem
elementów techniki piłki
siatkowej.

Zna pierwszoligowe
zespoły klubowe piłki
siatkowej i ich
zawodników. Zna
aktualnych mistrzów
kraju.
Ma opanowane
podstawowe przepisy gry
w minipiłkę siatkową
umożliwiające mu grę
w zespole oraz –
z pomocą nauczyciela –
pełnienie roli sędziego.
Zna zasady
bezpieczeństwa w czasie
rozgrywek w minigrach
zespołowych. Zna formy
rekreacji rodzinnej
z elementami piłki
siatkowej.

Cykl 11. Przewroty, skoki, przeskoki. Doskonalę swoją sprawność przez ćwiczenia gimnastyczne.
Semestr II
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Współpracuje w zespole
dwuosobowym w celu
bezpiecznego wykonania
ćwiczenia. Aktywnie
uczestniczy w zajęciach
gimnastycznych,
rzetelnie wykonuje
wszystkie ćwiczenia.
Stara się w czasie
ćwiczeń gimnastycznych
stosować asekurację
i samoochronę.
Dokładnie wykonuje
polecenia nauczyciela.
Kontroluje sposób
wyrażania przez siebie
uczuć i emocji.

W miarę swoich
możliwości wykonuje
poprawnie podstawowe
ćwiczenia gimnastyczne przewrót w przód i w tył
w dowolny sposób, zwis
czynny i bierny, chód po
przyrządach
równoważnych
z pokonywaniem
przeszkód, mostek
z leżenia tyłem, skok
rozkroczny przez kozła,
naskok kuczny na
skrzynię i zeskok w głąb
z wyprostem.
Z pełnym
zaangażowaniem i na
miarę swoich możliwości
ćwiczy podstawowe
elementy gimnastyki
artystycznej z przyborami:
piłką, skakanką, wstążką,
obręczą.
Wykonuje prosty układ
gimnastyczny.
Potrafi przygotować
i zademonstrować zestaw
ćwiczeń gimnastyki
porannej.

Zna podstawowe zasady
bezpieczeństwa a w czasie
wykonywania ćwiczeń
gimnastycznych.
Wie, jak jest różnica
pomiędzy brawurą
a odwagą.
Zna wartości zdrowotne
i rekreacyjne codziennej
gimnastyki porannej.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Współpracuje w zespole
w celu bezpiecznego
wykonania zadania. Jest
świadomy
współodpowiedzialności
za rezultat ćwiczeń
z partnerem.
Stosuje w czasie ćwiczeń
samoochronę i asekurację.
Pomaga partnerowi
w wykonaniu ćwiczeń.
Pokonuje własne słabości.
Odróżnia odwagę od
brawury.
Przyjmuje
współodpowiedzialność
za przebieg ćwiczeń
z partnerem. Odczytuje
wyrażane przez innych
w sposób niewerbalny
uczucia i emocje. Wyraża
swoją ekspresję twórczą
przez ruch w czasie
ćwiczeń w zespole.

Opanowane elementy
gimnastyczne stosuje
w sytuacjach typowych
i nietypowych na sali
gimnastycznej i w terenie.
Wykonuje poprawnie
i z zachowaniem
właściwego schematu
ruchu: zwis przewrotny
i przerzutny z asekuracją,
chód po przyrządach
równoważnych
z pokonywaniem
przeszkód i z obrotem,
przewrót w tył z przysiadu
podpartego do uniku
podpartego i z siadu
prostego do przysiadu
podpartego, przerzut
bokiem w dowolny
sposób oraz skoki kuczne,
rozkroczne, zawrotne
wykonywane na
przyrządach typowych.

Wie, jak można
wykorzystać przyrządy
typowe i nietypowe do
ćwiczeń gimnastycznych.
Zna zasady asekuracji
i samoasekuracji.
Zna osiągnięcia polskich
zawodników
w akrobatyce sportowej.
Wie, jak doskonalić
koordynację i jak dobrać
ćwiczenia kształtujące
sprawność koordynacyjną.

Cykl 12. Szacunek dla przeciwnika w piłce nożnej. Jestem zawodnikiem, sędzią, kibicem.
Semestr II
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Współdziała
z partnerem.
Podporządkowuje się
regułom działania
w zespole.
Zachowuje się
poprawnie jako kibic
w przypadku zwycięstwa
i porażki swoich
faworytów.
W czasie gry przestrzega
zasad fair play.
Podporządkowuje się
przepisom gry
i decyzjom sędziego.

Ma opanowane w stopniu
dobrym podstawowe
elementy piłki nożnej –
przyjęcie piłki
zewnętrznym
i wewnętrznym
podbiciem, uderzenia
prostym podbiciem
i wewnętrzna częścią
stopy, strzał do bramki
z miejsca wewnętrznym
podbiciem prawą i lewą
nogą, wyrzut piłki z linii
bocznej z rozbiegu, gra
bramkarza – chwyty piłki
bez upadku, uderzenie
piłki z ręki, wyrzut piłki
z linii bocznej z rozbiegu,
zwody ciałem bez piłki.
Stosuje w grze:
prowadzenie piłki
w biegu, ze zmianą
kierunku ruchu, podanie
piłki, strzał do bramki.

Zna przykładowe zabawy
i gry z elementami piłki
nożnej.
Zna podstawowe przepisy
gry w piłkę nożną.
Wie, na czym polega
sportowy i kulturalny
doping swoich faworytów.
Zna aktualne osiągnięcia
polskich piłkarzy. Na
bieżąco śledzi rozgrywki
polskiej ligi piłki nożnej.
Wie, jak można wykonać
plakat informujący
o zawodach sportowych.
Zna zasady
bezpieczeństwa w czasie
rozgrywek w minigrach
zespołowych i przestrzega
ich.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Współpracuje w zespole
czteroosobowym,
ustalając reguły
współpracy
i podporządkowując się
im.
Dostosowuje się do
wspólnych ustaleń
zespołu dotyczących
strategii postępowania.
Zachowuje się właściwie
w roli kibica i zawodnika
zarówno w wypadku
zwycięstwa, jak i porażki
swojego zespołu.

W stopniu zadowalającym
ma opanowane dodatkowe
elementy techniki gry:
żonglerka, prowadzenie
piłki w dwójkach,
przyjęcie piłki
wewnętrznym
i zewnętrznym podbiciem,
przyjęcie piłki klatką
piersiową, uderzenie piłki
zewnętrznym
i wewnętrznym
podbiciem, uderzenia
boczną częścią ciała,
strzał do bramki
z miejsca, prawą i lewą
nogą, zwody bez piłki.
Stosuje poznane elementy
techniki w grze
uproszczonej według
zasad minipiłki nożnej.
Potrafi przygotować
z niewielką pomocą
nauczyciela rozgrywki
klasowe w minigrach
zespołowych.

Zna pierwszoligowe
piłkarskie zespoły
klubowe i ich
zawodników. Zna
aktualnych mistrzów
kraju.
Ma opanowane
podstawowe przepisy gry
w minipiłkę nożną
umożliwiające mu grę
zespole.
Wie, jaka jest różnica
pomiędzy kibicem
a stadionowym
chuliganem. Wyjaśnia
zasady kulturalnego
kibicowania.
Wie, jaka jest rola
sędziego na meczu
piłkarskim.
Wyjaśnia, dlaczego należy
przestrzegać ustalonych
reguł w trakcie
rywalizacji sportowej.
Zna przykładowe formy
rekreacji rodzinnej
z elementami piłki nożnej.

Cykl 13. Nowożytne igrzyska olimpijskie. Przestrzegam zasad uczciwej sportowej rywalizacji.
Semestr II
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Stara się traktować
osiągnięte wyniki jako
motywację do podjęcia
kolejnych wyzwań.
Wynik sportowy traktuje
jako rezultat wysiłku
i pracy własnej. Rozumie
zależność pomiędzy
zaangażowaniem
w trening a zyskanymi
wynikami.
Zadania wykonuje
z pełnym
zaangażowaniem
i poświęceniem.
Dokonuje samooceny
wyników i porównuje je
z możliwościami.
Zawsze w rywalizacji
sportowej jest uczciwy.
Jest wytrwały w dążeniu
do celu.
Poprawa wyniku jest dla
niego miarą sukcesu.
Jest uczciwy jako
zawodnik.

Uzyskuje postęp w
wynikach biegu na 40 i 60
m oraz 600 i 1000 m.
Wykonuje prawidłowo
start z pozycji wysokiej
i niskiej.
Samodzielnie posługuje
się stoperem.
Wykonuje poprawnie:
bieg na rozbiegu
z maksymalnym
przyspieszeniem, skok
w dal sposobem
naturalnym, skok wzwyż
sposobem naturalnym,
rzut piłeczką palantową
z rozbiegu.
Potrafi wspólnie
z nauczycielem
zorganizować
współzawodnictwo
sportowe w wybranej
dyscyplinie sporu na
szczeblu szkoły.
Odczytuje wynik pomiaru
czasu z ułamkami
z dokładnością do
sekundy. Dokonuje
dokładnych pomiarów
długości skoku i rzutu.

Zna historię igrzysk
starożytnych. Zna
starożytny ideał sportu
i ducha walki.
Wie, co oznaczał „boży
pokój” w czasach
starożytnych.
Zna podstawowe zasady
bezpiecznego
organizowania
konkurencji sportowych
z elementami biegów,
skoków i rzutów.
Wie, jakie są zasady
organizowania rozgrywek
w wybranej dyscyplinie
sportowej na szczeblu
międzyklasowym.
Zna osiągnięcia polskich
lekkoatletów, zna
dyscypliny
lekkoatletyczne oraz
przepisy organizacji
zawodów w biegach,
skokach i rzutach.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
Wiadomości
Dokonuje samooceny
uzyskanych wyników
w kontekście posiadanych
możliwości.
Stara się rzetelnie,
starannie i uczciwie
dokonywać pomiaru
czasów biegu, długości
skoków i rzutów.
Zwycięstwo traktuje jako
nagrodę za pokonanie
własnej słabości
i ograniczeń, a osiągnięty
wynik jako motywacje do
dalszej pracy.
Pokonuje własne
zmęczenie, by wykonać
zadanie.
Dokonuje samooceny
i samokontroli wyników.
W roli sędziego jest
sprawiedliwy i rzetelny.
Pomaga słabszym
w wykonaniu zadania.

Wykorzystuje nabyte
umiejętności
w rywalizacji sportowej.
Potrafi rzetelnie wykonać
pomiary skoku w dal
i rzutu piłeczką palantową
oraz zmierzyć czas biegu.
Potrafi pełnić
samodzielnie rolę
zawodnika, kibica i – ze
wsparciem nauczyciela –
sędziego
w międzyklasowych
rozgrywkach w wybranej
dyscyplinie sportowej.
Uzyskuje widoczny
postęp w wynikach biegu,
skoku i rzutu.
Potrafi dostosować
zadanie do swoich
możliwości. Odczytuje
wynik pomiaru czasu
z ułamkami z
dokładnością do dziesiątej
części sekundy,
porównuje uzyskane
wyniki.
Porównuje uzyskane
wyniki w rozgrywkach
lekkiej atletyki.

Zna osiągnięcia polskich
olimpijczyków
w dyscyplinach lekkiej
atletyki.
Wie, jakie są podstawowe
różnice w rozbiegu do
skoku w dal i wzwyż.
Potrafi zapanować nad
stresem w czasie udziału
w rywalizacji sportowej.
Wyjaśnia, dlaczego należy
przestrzegać ustalonych
reguł w trakcie
rywalizacji sportowej.

Standardy wymagań dla klasy VI
Cykl 1. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych.
Semestr I
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Omawia sposoby postępowania
Współpracuje w
Potrafi dostrzec
w sytuacji zagrożenia zdrowia
grupie według
grożące
wspólnie ustaloniebezpieczeństwo i lub życia.
nych reguł.
właściwie na nie
Zna podstawowe zasady
Troszczy się o
zareagować. Potrafi bezpieczeństwa ruchu
drogowego i przestrzega ich.
bezpieczeń- stwo
udzielić pierwszej
swoje i współćwipomocy w przypadku Wie, jak ustalić kontrakt
czących Przestrzega złamania i krwotoku grupowy.
zasad
(wykonanie
Zna zasady pracy w grupie.
bezpieczeństwa i
opatrunku
Wie, jakie zmiany następują
w organizmie w okresie
higieny w szkole i
usztywniającego i
dojrzewania.
poza szkołą.
transport
Współpracuje w
poszkodowanego).
Zna przepisy ruchu drogowego
grupie. Dostrzega
Potrafi wypowiadać w stopniu po- zwalającym na
psychofizyczne
jasno swoje poglądy i swobodne, samodzielne
zmiany w
podporządkować się poruszanie się po drodze.
organizmie związane decyzjom grupy.
z okresem
dojrzewania.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Rozpoznaje sytuacje Unika sytuacji niebezWie, jak poprowadzić dyskusję w grupie i
niebezpieczne i
piecznych dla siebie
dopro- wadzić do kompromisu
właściwie na nie
i swoich kolegów. Potrafi
i ugody. Zna podstawy i przyczyny zmian
reaguje. Akceptuje i ochronić innych przed
w organizmie związane z okresem
sytuacją niebezpieczną.
dojrzewania. Wie, jak zachować się w każdej
szanuje własne
sytuacji, by
ciało. Współpracuje Potrafi
w grupie według
udzielić pierwszej pomocy w zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.
wspólnie ustaprzypadku złamania
lonych reguł,
i krwotoku.
przyjmuje określone Potrafi podporządkować się
ustaleniom pracy
role w grupie.
w grupie i potrafi kierować
Rozumie
grupą w czasie wykonypsychofizyczne
zmiany zachodzące wania zadania – pełni rolę
lidera grupy.
w związku z
okresem
dojrzewania.

Cykl 2. Jak się rozwijam? Oceniam swoją sprawność fizyczną
Semestr I
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Rozumie potrzebę
Wykonuje z pełnym
Zna zabawy, gry
dbania o poziom
zaangażowaniem próby
i ćwiczenia kształtujące ogólną
sprawności
określonego testu sprawsprawność ruchową oraz wybrane
fizycznej.
ności.
cechy motoryczne.
Wykonuje próby sprawnośZna przykłady prób badających
Na podstawie
ciowe pozwalające ocenić
określone cechy motoryczne.
wyników prób
wytrzymałość tlenową
Wie, jak porównać wyniki prób z
sprawności ocenia
i siłę mięśni posturalnych, z kolejnych lat i do- konać ich
poziom własnej
pomocą nauczyciela
interpretacji. Wie, jak zmienia się
sprawno- ści
interpretuje otrzymane
praca układów oddechowego
fizycznej.
wyniki.
i krwionośnego pod wpływem
Przejawia troskę
Potrafi samodzielnie dobrać wysiłku. Wie, jak zbadać
o rozwój własnej
dla siebie zestaw ćwiczeń
sprawności
tętno. Zna szkodliwy wpływ
nikotyny na organizm.
fizycznej. Z pełnym kształtujących określone
sprawności fizyczne.
zaan- gażowaniem
Demonstruje po jednym
poprawnie
ćwiczeniu kształtującym
i dokładnie
wybrane zdolności
wykonuje
motoryczne.
ćwiczenia.
Dokonuje pomiaru obwodu
klatki piersiowej w czasie
wdechu i wydechu.
Potra zaobserwować
zmiany w pracy układu
krwionośnego i oddechowego pod wpływem
wysiłku.
Mierzy tętno w spoczynku i
po wysiłku oraz liczbę
oddechów na minutę.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Wykazuje
Potrafisamodzielnie Zna sposoby przeprowa- dzenia
dowolnego testu sprawności fizycznej
odpowiedzial- ność dobrać i wykonać
próby sprawności
i wie, jak interpretować
za własne zdrowie
oraz troskę o rozwój fizycznej.
i ocenić wyniki z kilku lat. Wie, jak
ogólnej sprawności Wie, jak porównać nikotyna obniża wydolność organizmu.
ruchowej.
i ocenić z pomocą
Wie, jakie są niebezpieczeństwa zażywania
Dokonuje samooceny nauczy- ciela rozwój środków dopingujących. Wie, jakie zmiany
zacho- dzą w pracy układu krwio- nośnego
i samokontroli
sprawności
i oddechowego pod wpływem wysiłku
poziomu własnej
fizycznej na
fizycznego.
sprawności
przestrzeni trzech
fizycznej, na
lat, interpretuje z
bieżąco pro- wadzi pomocą
zeszyt samokontroli nauczyciela
i samooceny.
uzyskane wyniki.
Zna własne
Potrafiwyjaśnić
możliwości, co
przyczyny zmian
traktuje jako
pracy układów
wskazówkę
krwionośnego i
do dalszego
odde- chowego pod
doskonalenia. Potra wpływem wysiłku.
poprawnie ocenić
Potrafi podać
sytuację stwarzającą przykłady ćwiczeń
zagrożenie dla
kształtujących siłę
własnego zdrowia i – wybranych partii
wykorzystując
mięśni oraz
własną asertywność – skoczność, szybkość,
obronić swoje racje. wytrzymałość i
gibkość.

Cykl 3. Szlachetne współzawodnictwo. Ćwiczę biegi, skoki i rzuty.
Semestr I
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
Chętnie uczestniczy w
Pomaga w sytuacjach
zabawach i grach
codziennych osobom
sportowych z elementami
niepełnosprawnym.
Odróżnia rywalizację
biegów, skoków i rzutów.
sportową od sytuacji
Wykonuje próbę wielobojową
dnia codziennego.
składającą się z biegu, skoku i
Potrafi być przyjacielem rzutu. Potrafi właściwie rozłożyć
siły w czasie biegu na dłuższych
na co dzień a
przeciwnikiem w grach i odcinkach. Poprawnie i z
zabawach sportowych.
pełnym za- angażowaniem
Wykonuje ćwiczenia
wykonuje: trucht i bieg na
krótkich, średnich i długich
z pełnym zaangażodystan- sach, biegi i marszobiegi
waniem. Przezwycięża
własne słabości,
terenowe, starty z różnych
pokonując je, osiąga
pozycji, biegi sztafetowe, rzuty
sukces. Podejmuje
różnorodnymi przyborami na
odległość
wysiłek dla osiągnięcia
i do celu, skoki, wieloskoki,
wyznaczonego celu.
W zobowiązaniach dłuwyskoki i zeskoki. Umie
gofalowych jest
reagować szybko na przedmioty
wytrwały i osiąga
będące
w ruchu. Wykonuje
zamierzony cel.
samodzielnie ćwiczenia w
Jest ambitny i potrafi
podejmować walkę o
różnych płaszczyznach i na
zwy- cięstwo. Walczy
zmiennym podłożu.
uczciwie i nie osiąga
Bezpiecznie dla
siebie przemieszcza duże
zwycięstwa za wszelką
ciężary.
cenę.

wiadomości
Wie, jak przygotować
organizm do wysiłku.
Zna cele i założenia P.
De Coubertina.
Wyjaśnia, dla- czego
należy przestrzegać
ustalonych reguł w
trakcie rywalizacji
sportowej.
Zna historyczne
osiągnięcia polskich
olimpijczyków.
Zna dokonania polskich
sportowców niepełnosprawnych.
Zna historię olimpiad
z ostatnich 20 lat.
Zna sposoby
porównywa- nia dużych
odległości. Wie, jak
wykorzystać warunki
naturalne do ćwiczeń.
Potrafi zorganizować
dla siebie i swoich
rówieśników różnorodne
gry i zabawy rozwijające
określone zdolności
motoryczne.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
Odróżnia walkę i rywalizację Potrafi właściwie dokonać
sportową od sytuacji życia
pomiaru czasu, długości
codziennego. Jest uczynny i skoku i odległości
pomocny wobec osób
rzutu oraz zinterpretować
niepełnosprawnyh, starszych i uzyskany wynik.
Potrafi przygotować zestaw
chorych. Świadomie
podejmuje wysiłek fizyczny, ćwiczeń dla większej grupy
rozumie znaczenie aktywności z uwzględnieniem
fizycznej.
możliwości poszczególInterpretuje wynik przez
nych osób.
pryzmat możliwości. Jest
Wykonuje poprawnie
wytrwały w swoich postaćwiczenia wymagające
nowieniach i konsekwen- tnie orientacji kinestetycznej i
dąży do wytyczonego celu.
przestrzennej. Potrafi
Potrafi zrezygnować
przygotować zestaw
z walki o zwycięstwo, gdy
ćwiczeń dla małego
trzeba komuś pomóc.
zespołu z uwzględnieniem
wydolności wszystkich
ćwiczących.
Z niedużym błędem ocenia
duże odległości „na oko”.
Prawidłowo ocenia ciężar
przedmiotów i bezpiecz- nie
przemieszcza je
w zespołach.

wiadomości
Zna sposoby
samokontroli natężenia
wysiłku
fizycznego.
Zna historię igrzysk
nowo- żytnych. Zna
historyczne dokonania
olimpijczyków z innych
krajów i historię
nowożytnych igrzysk
olimpijskich.
Potrafi ustosunkować się
do przykładów łamania
zasad olimpizmu przez
sportowców w
kontekście afer
dopingowych,
niesprawiedliwego
sędziowania i
nieuczciwej walki w
świecie sportowym.

Cykl 4. Sportowa walka. Poznaję podstawowe elementy techniki i taktyki piłki ręcznej.
Semestr I
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Wie, na czym polegają
Sumiennie i rzetelnie wykonuje Prawidłowo wykonuje
fizyczne
ćwiczenia. Współpracuje w
chwyty piłki dolne
zespole czteroosobowym,
z podłoża i powietrza, po- predyspozycje do
ustalając reguły współpracy i
dania sytuacyjne, oburącz uprawiania danej
dołem i kozłem, jednorącz dyscypliny sportu.
podpo- rządkowując się im.
Zna pierwszoligowe
Dostosowuje się do wspólnych hakiem, rzut do bramki
zespoły klubowe i ich
ustaleń zespołu dotyczących
z miejsca i po podaniu.
za- wodników. Zna
strategii postępowania, podpo- Swobodnie porusza się po
aktualnych mistrzów
rządkowuje się decyzjom
boisku, kozłując ze zmianą
tempa, rytmu i kierunku biegu. kraju.
trenera i kapitana drużyny.
Ma opanowane
Zachowuje się właściwie w roli Poprawnie broni bramki
wiadomości dotyczące
kibica i zawodnika zarówno w rękami i nogami. Wykoprzepisów gry i
wypadku zwycięstwa, jak i
nuje zwody pojedyncze
gestykulacji sędziego,
porażki swojego zespołu.
z naskokiem na obie nogi
by z pomocą
oraz krycie „każdy swego”.
Uczestniczy w sportowych
nauczyciela pełnić rolę
Stosuje w grze: kozłowanie
rozgrywkach klasowych
sędziego
w roli zawodnika, stosując
piłki w biegu ze zmianą
zasady czystej gry: szacunku
kierunku ruchu. Podanie piłki w klasowych
dla rywala, respektowania
oburącz i jednorącz, rzut piłki rozgrywkach minigier
zespołowych. Zna
do bramki.
przepisów gry,
zasady bezpieczeńpodporządkowania się
stwa w czasie
decyzjom sędziego,
rozgrywek w
podziękowania za wspólną grę.
minigrach
zespołowych.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Pełni różne funkcje
W zabawach i grach stosuje Zna zespoły i zawodników ligi
w zespole,
światowej piłki ręcznej. Ma
opanowane elementy
współdziała ze
techniki oraz ustalone
opanowane wiadomości dotyczące
wszystkimi
elementy taktyki. Potrafi
przepisów gry, by samodzielnie pełnić
członkami zespołu.
poprawnie wykonać
rolę sędziego w klasowych
Wykorzystuje swoje
rozgrywkach minigier zespołowych.
blokowanie rzutów,
fizyczne
Zna zasady bezpieczeństwa w czasie
podstawowe elementy
predyspozycje do
obrony, uwalnianie się od rozgrywek w minigrach zespołowych
wypełniania
obrońcy przez wyminięcie organizowanych w szkole i poza
określonych zadań.
lub zwody.
szkołą.
Podporządkowuje się Potrafi samodzielnie stoWie, jak załagodzić konflikt
decyzjom kapitana
sować nabyte wiadomości w zespole.
zespołu.
i umiejętności techniki
Potrafi się zachować
i taktyki w czasie gry.
w roli sędziego,
Potrafi samodzielnie
wydaje sprawiedliwe, przygotować rozgrywki
obiektywne i rzetelne klasowe w minigrach
werdykty. Zachowuje zespołowych.
się właściwie i
Potrafi prowadzić
kulturalnie zarówno
negocjacje.
na boisku jako
zawodnik
i sędzia, jak i na
trybunach jako kibic.

Cykl 5. Ćwiczenia gimnastyczne. Kształcę wytrwałość i konsekwencję.
Semestr I
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
Udziela pomocy
partnerowi w
wykonaniu ćwiczeń.
Rozumie potrzebę
asekuracji, przyjmuje
odpowiedzialność za
bezpieczeństwo
partnera ćwiczeń.
Współpracuje z
nauczycie- lem w celu
zapewnienia
bezpieczeństwa sobie
i swoim kolegom w
czasie ćwiczeń
gimnastycznych. Jest
wytrwały w pokonywaniu przeszkód i
zdobywaniu nowych
umiejętności
ruchowych.
Stosuje zasady
samoase- kuracji.
Współpracuje w
zespole trójkowym w
celu bezpiecznego
wykonania ćwiczenia.

umiejętności
Wykonuje dokładnie ćwi- czenie
według instrukcji słownej i
pisemnej. Wykonuje prawidłowo
przewrót w przód z marszu i w
tył z przysiadu,
stanie na głowie z uniku
podpartego z pomocą
nauczyciela i na rękach
z uniku z zamachem przy
drabinkach.
Wykonuje na miarę swoich
możliwości proste układy
trójkowe, skok kuczny z
rozbiegu, skok rozkroczny
przez kozła, przeskoki zawrotne
przez różne przeszkody, skoki
wolne przez przyrządy na torze
przeszkód. Wykonuje prosty
układ gimnastyczny.
Potrafi przygotować
zestaw ćwiczeń gimnastyki
śródlekcyjnej.

wiadomości
Zna zasady opisu ćwiczeń w
wybrany przez siebie sposób.
Zna zasady asekuracji
i samoasekuracji w czasie ćwiczeń
gimnastycznych. Wie, jakie są
zasady doboru partnera do ćwiczeń
dwójkowych
i trójkowych. Wie, jak dokonać
samooceny własnych możliwości.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
Cechuje go
samozaparcie i
wytrwałość w nauce
nowych, trudnych
ele- mentów
gimnastycznych.
Wykonuje
dokładnie, starannie i rzetelnie
wszystkie polecenia
nauczyciela. Dąży
do zapewnienia
bezpieczeństwa
sobie
i współćwiczącym.
Przyjmuje na siebie
odpo- wiedzialność
za bezpie- czeństwo
własne i innych.
Inicjuje,
opracowuje i
prowadzi
ćwiczenia
gimnastyki
śródlekcyjnej.

umiejętności
Potrafi dobrać ćwiczenia
kształtujące określone
partie mięśniowe.
Potrafi poprawnie wykonać
przewrót w przód naskokiem z miejsca, ponad
przeszkodą, przewrót w tył
do rozkroku i z postawy,
stanie na głowie z uniku
podpartego zamachem,
przerzut bokiem w dowolny sposób.
Wykonuje ćwiczenie
według różnorodnych
instrukcji.
Z pomocą nauczyciela wykonuje piramidy dwójkowe
i trójkowe.
Opanowane elementy
skoków, przeskoków, przewrotów stosuje do działań
ruchowych w sytuacjach
typowych i nietypowych.

wiadomości
Zna sposoby opisu ćwiczeń
gimnastycznych i innych form
ruchu.
Zna zasady bezpiecznego
uczestnictwa w zajęciach
gimnastycznych i prze- strzega
ich.
Zna rolę ćwiczeń śródlekcyjnych i gimnastyki
porannej.

Cykl 6. Komunikacja, atak i obrona. Uczę się grać w koszykówkę.
Semestr I
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Prawidłowo wykonuje Wie, co oznaczają
Skutecznie komunikuje
się z innymi członkami
chwyty i podania piłki fizyczne predyspozycje do
dowolnym sposobem, uprawiania określonej dyscypliny
zespołu, ustalając reguły
sportowej. Zna pierwszoligowe
współpracy. Dostosowuje rzut do kosza z
zespoły klubowe i ich zawodsię do ustaleń dotyczących miejsca i po
strategii postępowania.
kozłowaniu jednorącz ników. Zna aktualnych mistrzów
Zachowuje się właściwie
i oburącz z wyskoku, kraju.
w roli kibica i zawodnika dwu- takt z marszu, Ma opanowane wiadomości
kozłowanie ze zmianą dotyczące przepisów gry i
zarówno w wypadku
gestykulacji sędziego, by z
zwycięstwa, jak i porażki tempa, rytmu
pomocą nauczyciela pełnić rolę
swojego zespołu.
i kierunku biegu,
sędziego
Jest sumienny i obowiąz- zatrzyma- nie po
w klasowych rozgrywkach
kozłowaniu, zwody
kowy.
minigier zespołowych. Zna
pojedyncze z
Potrafi się podporządkozasady bezpieczeń- stwa w czasie
wać decyzjom kapitana
naskokiem na obie
zespołu i trenera.
nogi, krycie „każdy rozgrywek w minigrach
zespołowych. Wyjaśnia zasady
Uczestniczy w sportowych swego”.
kultural- nego kibicowania.
Stosuje w grze:
rozgrywkach klasowych
kozłowanie piłki w
w roli zawodnika,
stosując zasady czystej
biegu ze zmianą
gry: szacunku dla rywala, kierunku ruchu,
respektowania przepisów podanie piłki oburącz
i jednorącz, rzut piłki
gry, podporządkowania
do kosza.
się decyzjom sędziego,
podziękowania za wspólną
grę.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Zna zespoły i zawodników ligi
Zna różne sposoby komunikacji. W sposób poprawny
tech- nicznie wykonuje światowej koszykówki i piłki
Pełni przydzielone funkcje w
zespole, współdziała
elementy gry w ataku i ręcznej.
Ma opanowane wiadomo- ści
ze wszystkimi członkami zespołu. obronie,
bez piłki i z piłką,
dotyczące przepisów gry, by
Wykorzystuje swoje
fizyczne predyspozycje do
krycie piłki z ręką,
samodzielnie pełnić rolę sędziego
wypełniania określonych zadań.
zasłanianie,
w klasowych rozgrywkach
Podporządkowuje się decyzjom
utrudnianie przyjęcia minigier zespołowych.
sędziego, nawet gdy nie zgadza
Zna zasady bezpieczeń- stwa w
i podania piłki
się z werdyktem.
przeciwni- kowi przez czasie rozgrywek w minigrach
Potrafi się zachować
aktywną pracę ramion, zespołowych organizowanych w
w roli sędziego, wydaje
zwody pojedyncze
szkole i poza szkołą.
sprawiedliwe, obiektywne i
przodem i tyłem, krycie Wie, jak załagodzić konflikt w
rzetelne werdykty. Zachowuje się „każdy swego”.
zespole.
właściwie i kulturalnie zarówno
Potrafi samodzielnie
na boisku jako zawodnik
sto- sować nabyte
i sędzia, jak i na trybunach jako
wiadomości i
kibic.
umiejętności techniki
i taktyki w czasie
gry. Potrafi
samodzielnie
przygotować
rozgrywki klasowe
w minigrach
zespołowych.
Potrafi
prowadzić
negocjacje.

Cykl 7. Sporty zimowe. Hartuję swój organizm przez zajęcia na śniegu i lodzie.
Semestr II
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia uczniaw zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Ma dobrze
Zna przykłady zabaw i gier na śniegu i
Chętnie i aktywnie
lodzie. Organizuje w grupie
uczestniczy we
opanowane
rówieśników zabawę, grę ruchową,
wszystkich zajęciach podstawowe
na świeżym
elementy jazdy na
rekreacyjną, stosując przepisy w formie
sankach, łyżwach,
uproszczonej.
powietrzu.
nartach na poziomie Zna zalety zabaw na sankach, łyżwach i
Swoją postawą nie
nartach dla kształtowania ogólnej
stwarza zagrożenia
umożliwiającym
dla innych
udział w zabawach i sprawności organizmu. Zna zasady
uczestników zabaw grach na sankach,
bezpieczeń- stwa w czasie zajęć na
łyżwach
śniegu i na lodzie i prze- strzega ich.
na stoku lub
i nartach.
Wie, jak się zachować
lodowisku.
Potrafi się
w sytuacji niebezpiecznej na stoku lub
Samodzielnie
bezpiecznie bawić na lodowisku. Wymienia zasady i metody
podejmuje
prawidłowe decyzje śniegu i lodzie sam i hartowania organizmu. Rozumie
konieczność hartowania organizmu.
z rówieśnikami.
dotyczące
Omawia zasady aktywnego wypoczynku
dostosowania ubioru Dobiera strój i
obuwie sportowe do zimą.
do warunków
ćwiczeń
atmosferycznych.
Mimo niepowodzeń w zależności od
podejmuje starania, miejsca zajęć oraz
by opanować nowe warunków
atmosferycznych.
umiejętności i
wiadomości.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Potrafi samodzielnie
Zna historyczne osiągnięcia polskich
Współpracuje z
stosować nabyte
sportowców w sportach zimowych. Zna
nauczycie- lem w
zalety czynnego wypoczynku na świeżym
prowadzeniu zajęć. umiejętności jazdy na
Jest inicjatorem zajęć sankach, łyżwach, nartach powietrzu zimą.
sportowow zabawach
Wie, jak przygotować do sezonu i
i grach.
zabezpieczyć po sezonie sprzęt sportowy.
rekreacyjnych
Potrafi wybrać bezpieczne Rozumie znaczenie hartowania organizmu.
na świeżym
miejsca zabaw na śniegu
powietrzu dla
i lodzie.
swoich
rówieśników i
rodziny.
Rozumie potrzebę
harto- wania
organizmu.
Współdziała w
grupie w celu
zapewnienia
bezpieczeństwa
sobie i innym.
Współdziała w
zabawach i grach w
większym zespole.
Pokonując własne
słabości, dąży do
opanowania nowych
umiejętności.

Cykl 8. Waga i wzrost. Uczę się oceniać rozwój fizyczny.
Semestr II
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
Dokonuje pomiarów wysokości i
Dokonuje samooceny
własnej sylwetki i potrafi masy ciała oraz z pomocą
porównać ją ze wzorem,
nauczyciela interpretuje ich wyniki.
dostrzegając wszelkie
Potrafi dokonać z pomocą
nauczyciela oceny masy ciała za
nieprawidłowości.
pomocą siatek centylowych.
Rozumie znaczenie
prawidłowego odżywiania Potrafi dokonać samo- dzielnie
dla zachowania właściwej pomiarów ciężaru i wzrostu
wagi.
kolegów w gru- pie, odczytać i
Koryguje swoją postawę. porównać wyniki. Demonstruje
ćwiczenia ułatwiające utrzymanie
Ćwiczy systematycznie
w trosce o prawidłową
prawidłowej postawy ciała.
postawę.
Wykonuje starannie
i prawidłowo ćwiczenia
Ma świadomość negakorekcyjne, wyrównawcze i
tywnych skutków złych
nawyków żywieniowych wspomagające zachowa- nie
prawidłowej sylwetki. Z pomocą
oraz działania środków
nauczyciela potrafi dobrać zestaw
psychoaktywnych na
ćwiczeń kształtujących postawę
rozwój organizmu.
ciała. Zna właści- we sposoby
Zwraca uwagę na złe
zapobiegania nadwadze.
nawyki żywieniowe
i ruchowe i stara się je
eliminować.
Dba o swój wygląd
zewnętrzny.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wiadomości
wychowania
umiejętności
wiadomości
Wie, jak odczytać siatkę centylową i
Dokonuje
Umie z pomocą
Wie, jak ocenić postawę
nauczyciela określić określić wiek rozwojowy. Wie, jakie
w czasie stania, siedzenia samooceny i
swój BMI. Potrafi
zmiany psychofizyczne następują w
i w marszu. Zna ćwiczenia samokontroli
dokonać
okresie dojrzewania i jakie są
kształtujące prawidłową
postawy
postawę ciała i określone ciała. Stosuje
samodzielnie
ich przyczyny, oraz zna i stosuje
autokorektę postawy w pomiarów ciężaru i zasady higieny
partie mięśni.
wzrostu kolegów w związane z tym okresem. Wie, jakie
Zna sposoby zapobiegania każdej sytuacji. Jest
grupie, odczytać,
nadwadze, wie, jakie są
świadomy negamogą być skutki nieprawidłowego
porównać wyniki i
negatywne skutki
tywnych skutków
odżywiania się. Wie,
odchudzania się.
złych nawyków
nanieść je na wykres. jak odpowiednio dobrać dietę do
żywieniowych
Potrafi zmierzyć
Wie, jakie zmiany w
zapotrzebowania organizmu. Zna
i niewłaściwego
obwód klatki
funkcjonowaniu
choroby związane z nieprawidłowym
piersiowej w czasie odżywianiem – bulimia i anoreksja.
organizmu występują w
odchudza- nia się.
wde- chu i wydechu. Zna niebezpieczeństwa związane z
okresie dojrzewania. Zna Troszczy się i dba
o higienę ciała i
Umie porównać
zasady prawidłowego
używaniem środków psychoaktywwyniki
wygląd zewnętrzny.
odżywiania się.
Wie,
nych.
z
poprzednich
lat,
Potrafi się zachować
jakie są składniki
Wie, jaki negatywny wpływ na
dokonać ich oceny i organizm, szczególnie w okresie dojasertywnie, nawet w
pokarmowe i jaka jest
wskazać drogi
sytua- cjach dużego
ich rola.
rzewania, mają nikotyna
rozwoju. Potrafi
nacisku.
i alkohol.
dobrać zestaw
ćwiczeń kształtujących określone
partie mięśni.

Cykl 9. Taniec to sztuka. Rozwijam swoje zdolności rytmiczno-taneczne.
Semestr II
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
Rozpoznaje, nazywa
i stara się
kontrolować swoje
emocje i uczucia.
Chętnie i aktywnie
uczestniczy w
zajęciach rytmicznotanecznych. Zna
różne rodzaje
muzyki. Dostrzega
pozytywne wartości
przynależności do
określonej
wspólnoty lokalnej.
Kształci swoją
wyobraźnię ruchową
i inwencję twórczą.
Właściwie zachowuje
się w roli
partnera/partnerki
przed, po i w czasie
tańca.

umiejętności
Potrafi dokonać
oceny wykonanego
przez siebie zadania i
skonfrontować ją z
oceną dokonaną
przez innych.
Umie wykonać
prosty układ ćwiczeń
aerobiku. Wykonuje
ciągły, płynny ruch
w zmiennym tempie.
Odtwarza
różnorodne formy
ruchu z wyobraźni.
Tworzy własną
kompozy- cję
ruchową.
Potrafi zatańczyć
krok podstawowy
wybranego tańca
regionalnego.
Potrafi zatańczyć
krok podstawowy,
krzesany,
hołubce i cwał
krakowiaka.

wiadomości
Wyjaśnia, jak należy się zachować na
zabawie tanecznej i w dyskotece. Wie,
jaka jest rola muzyki i ćwiczeń
rytmicznych
w kształtowaniu sprawno- ści ogólnej i
umiejętności ruchowych.
Wie, że muzyka może inspirować
ruch i być formą relaksu.
Wie, jak stworzyć krótki układ taneczny.
Wie, że ruch może być sposobem
przekazu informacji. Zna charakterystyczne cechy kultury własnego
regionu – gwarę i zwyczaje.
Zna rolę tańca w życiu człowieka.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
Jest inicjatorem zajęć Potrafi wykonać
rytmicznokrótką
tanecznych. Nazywa i improwizację
kontroluje swoje
ruchową do
emocje w typowych dowolnego
utworu
sytua- cjach życia
codziennego. Jest
muzycznego,
dumny z
oddając
przynależności do
charakter i nastrój
określonej wspólno- muzyki. Potrafi
wybrać muzykę
ty lokalnej.
Docenia wartości
ilustrującą określone
kultu- rowe
emocje – złość,
wspólnoty lokalnej. gniew, radość.
Potrafi zatańczyć
Rozumie wpływ
układ taneczny
wartości kultury
regionu na życie
wybranego tańca
poszczególnych
regionalnego z
ludzi. Jest
podstawowymi
figurami.
inicjatorem zabaw
Potrafi w parach
tanecznych.
zatańczyć
krakowiaka – prosty
układ według
własnego pomysłu.

wiadomości
Wie, że muzyka i taniec są także formą
przekazu informacji.
Wie, że utwór muzyczny ma określony
nastrój, potrafi go odczytać i dosto- sować
do niego ruch. Zna zasady doboru ćwiczeń
do utworu muzycznego. Zna historię
własnego regionu, gwarę, tradycje,
zwyczaje, strój i taniec. Dostrzega związki
łączące tradycję rodzinną z tradycjami
regionu.

Cykl 10. Piłka siatkowa. Poznaję zasady współdziałania i współpracy w zespole.
Semestr II
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia uczniaw zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Ma opanowane w
Zna historyczne osiągnięcia
Uczestniczy w sportowych
stopniu dobrym
polskich siatkarzy. Zna
rozgrywkach klasowych
podstawowe
sposoby przedstawiania
w roli zawodnika, stosując
swoich racji i ich obrony.
zasady czystej gry: szacunku elementy piłki
Zna podstawy przepisów
dla rywala, respektowania
siatkowej –
przepisów gry,
przyjmowanie
siatkówki w stopniu
pozycji siat- karskiej umożliwiającym pełnienie roli
podporządkowania się
wysokiej i niskiej,
zawodnika.
decyzjom sędziego,
Wyjaśnia zasady kulturalpodziękowania za wspólną
odbicia i przyjęcia
nego kibicowania.
grę.
piłki sposobem
Współdziała w zespole
oburącz górnym i
trójkowym w celu osiągnięcia dolnym w różnych
pozy- cjach,
wyniku.
Potrafi dokonać kontroli i
zagrywka sposobem
bezstronnej oceny
dolnym.
zadania wykonanego przez
Potrafi
kolegów. Podporządkowuje wykorzystać
się decyzjom kapitana zespołu. opanowane
Podporządkowuje się
elementy w
decyzjom sędziego.
zabawach.
Potrafi się zachować
Stosuje w grze:
w roli sędziego, wydaje
podanie piłki
sprawiedliwe, obiektywne i
oburącz i jednorącz,
rzetelne werdykty.
odbicie piłki
Kulturalnie zachowuje się
sposobem górnym.
jako kibic na meczu
siatkówki.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Pełni różne funkcje
Poprawnie wykonuje
Zna zespoły i zawodników ligi
w zespole,
elementy techniczne piłki światowej piłki siatkowej.
współdziała ze
siatkowej: podanie piłki
Ma opanowane wiadomości
wszystkimi
sposobem dolnym
dotyczące przepisów gry i
członkami zespołu.
oburącz z ustawienia
gestykulacji sędziego, by z pomocą
Wykorzystuje swoje
nauczyciela pełnić rolę sędziego
bokiem i tyłem do siatki,
fizyczne
wystawienie piłki oburącz w klasowych rozgrywkach minigier
predyspozycje do
górne w przód, kierowanie sportowych.
wypełniania
piłki sposobem górnym na Zna zasady bezpieczeń- stwa w
określonych zadań.
boisko przeciwnej drużyny czasie rozgrywek w minigrach
Potrafi podjąć decyzję w przód, w bok i w tył, za- zespołowych organizowanych w
w spornej sytuacji i
grywka sposobem górnym. szkole i poza szkołą.
obro- nić swoje
Potrafi samodzielnie stoZna podstawowe systemy
zdanie. Zachowuje
sować nabyte wiadomości i rozgrywek.
się właściwie i
umiejętności techniki
Wie, jak załagodzić konflikt w
kulturalnie zarówno
i taktyki w czasie minigry. zespole.
na boisku jako
Potrafi samodzielnie
zawodnik
przygotować rozgrywki
i sędzia, jak i na
klasowe w minigrach
trybunach jako kibic. zespołowych.

Cykl 11. Przewroty, skoki, przeskoki. Doskonalę swoją sprawność przez ćwiczenia gimnastyczne.
Semestr II
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Aktywnie uczestniczy W miarę swoich możliwo- Zna podstawowe zasady
w zajęciach
bezpieczeństwa w czasie
ści wykonuje poprawnie
gimnastycz- nych,
wykonywania ćwiczeń
podstawowe ćwiczenia
rzetelnie wykonuje gimnastyczne – ćwiczenia gimnastycznych.
wszystkie ćwiczenia. statyczne w dwójkach
Wie, na czym polega zasada
Stara się w czasie
i trójkach, zwis przewrotny stopniowania wysiłku.
ćwiczeń
i przerzutny z asekuracją, Wie, jakie są przykładowe
gimnastycznych
ćwiczenia na przyrządach ćwiczenia kształtujące siłę mięśni
stosować
równoważnych, skok
ramion i tułowia.
asekurację i
rozkroczny przez kozła,
samoochronę.
wymyk do podporu
Podejmuje działania przodem dowolnym
na rzecz
sposobem, odmyk o
doskonalenia swojej nogach wyprostowanych,
sprawności
ćwiczenia równoważne
fizycznej.
na przyrządach typowych
Współpracuje w
i nietypowych ze zmianazespole trójkowym mi pozycji i form ruchu.
w celu bezpiecznego Stosuje zasady samoasei poprawnego
kuracji w czasie ćwiczeń
wykonania zadania. gimnastycznych.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
wiadomości
Samodzielne podejmuje Wykonuje poprawnie Wie, jak można wyko- rzystać
przyrządy typowe i nietypowe do
działania na rzecz
samodzielnie lub z
doskonalenia sprawności pomocą nauczyciela
ćwiczeń gimnastycznych. Zna
fizycznej.
stanie na rękach z
znaczenie ćwiczeń gimPokonuje własne słabości. przysiadu podpartego, nastycznych dla zdrowia
Odróżnia odwagę od
i prawidłowego funkcjono- wania
półobroty
brawury.
w podporze przodem, organizmu.
Stosuje w czasie ćwiczeń podpór tyłem na
Zna zasady asekuracji i
samoochronę i
przyrządach o
samoasekuracji.
asekurację. Przyjmuje
wysokości dosiężnej. Potrafi dokonać analizy techniki
współodpowiedzialność Opanowane elementy wykonania poszczególnych faz
za przebieg ćwiczeń z
gimnastyczne stosuje ruchu. Zna historyczne osiągnięcia
partnerem. Dostosowuje w sytuacjach
polskich gimnastyków.
tempo ćwiczenia do
typowych i
możliwości
nietypowych na sali
współćwiczących.
gimnastycznej i w
terenie.
Systematycznie
dokonuje samokontroli i
samooceny działań
własnych na
rzecz poprawy rozwoju
fizycznego.

Cykl 12. Szacunek dla przeciwnika w piłce nożnej. Jestem zawodnikiem, sędzią, kibicem.
Semestr II
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
umiejętności
Ma opanowane w
Potrafi dokonać kontroli i
stopniu dobrym
bezstronnej oceny
podstawowe elementy
zadania wykonanego przez
kolegów. Podporządkowuje się piłki nożnej –
decyzjom kapitana zespołu i
prowadzenie piłki w
decyzjom sędziego. Potrafi
dwój- kach i trójkach,
sędziować rozgrywki sportowe, uderzenia sytuacyjne,
strzał na bramkę z
wydaje sprawiedliwe,
obiektywne i rzetelne
biegu, uderzenie piłki
werdykty. Zachowuje się
z półwoleja, wyrzut
kulturalnie na trybunach,
piłki z linii bocznej z
roz- biegu, zwody z
właściwie
piłką, gra bramkarza –
i sportowo dopinguje sowich
faworytów
chwyt piłki
i kibicuje im.
z upadkiem,
Uczestniczy w sportowych
piąstkowanie. Stosuje
rozgrywkach klasowych
poznane elementy
w roli zawodnika, stosując
techniki gry w
zasady czystej gry: szacunku
zabawach, i w grze
dla rywala, respektowania
uproszczonej według
przepisów gry,
zasad minipiłki nożnej.
podporządkowania się
Stosuje w grze: prowadecyzjom sędziego,
dzenie piłki ze zmianą
podziękowania za wspólną grę. kierunku ruchu, strzał
piłki do bramki.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wiadomości
wychowania
umiejętności
wiadomości
Pełni różne funkcje
Potrafi samodzielnie stoZna zespoły i zawodników
Zna historyczne
sować nabyte wiadomości światowej ligi piłki nożnej . Ma
osiągnię- cia polskich w zespole, współdziała ze
wszystkimi
członkami
i umiejętności techniki
opanowane wiadomo- ści
piłkarzy. Wie, jaka
zespołu.
i taktyki w czasie gry.
dotyczące przepisów gry i
jest rola trenera i
Potrafi podjąć decyzję
Potrafi samodzielnie
gestykulacji sędziego, by z
zasady dobrego
przygotować rozgrywki
pomocą nauczyciela pełnić rolę
treningu sportowego. w spornej sytuacji i obroklasowe w minigrach
sędziego
Zna sposoby przedsta- nić swoje zdanie.
Zachowuje się właściwie i
zespołowych.
w klasowych rozgrywkach
wiania swoich racji i
kulturalnie zarówno na
Potrafi prowadzić
minigier sportowych.
ich obrony.
boisku jako zawodnik
negocjacje.
Zna podstawowe systemy
Zna zasady
i sędzia, jak i na trybunach
współpracy w
rozgrywek.
jako kibic.
Zna zasady bezpieczeń- stwa w
zespole.
Traktuje
widowisko
sportowe
czasie rozgrywek w minigrach
Zna podstawowe
jako źródło pozytywnych
zespołowych organizowanych
systemy rozgrywek.
emocji.
w szkole i poza szkołą.
Wyjaśnia zasady
kulturalnego
Wie, jak załagodzić konflikt
w zespole. Zna zasady
kibicowania.
negocjacji.

Cykl 13. Nowożytne igrzyska olimpijskie. Przestrzegam zasad uczciwej sportowej rywalizacji.
Semestr II
Poziom podstawowy
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
Dokonuje
samooceny
uzyskanych
wyników
w kontekście
posiadanych
możliwości.
Traktuje sukces i
porażkę jako
motywację do
zwiększenia wysiłku.
Postępuje uczciwie
w czasie rywalizacji
sportowej. Stara się
rzetelne, starannie i
uczciwie dokonywać
po- miarów skoków i
rzutów. Nagrodą i
miarą sukcesu jest
dla niego pokonanie
własnej słabości i
zmęczenia.
Wyjaśnia, dlaczego
należy przestrzegać
ustalonych reguł w
trakcie rywalizacji
sportowej.

umiejętności
Wykonuje
poprawnie odbicie i
lądowanie w skoku
w dal, skok wzwyż
sposobem
naturalnym, rzut
piłeczką palantową
z rozbiegu, bieg na
krótkich i długich
dystansach, biegi
sztafetowe, start
niski i wysoki.
Pokonuje
przeszkody o
różnej wysokości
we
współpracy z
partnerem.

wiadomości
Zna osiągnięcia polskich olimpijczyków w
dyscypli- nach lekkiej atletyki.
Wie, jakie są podstawowe różnice w rozbiegu
do skoku w dal i wzwyż. Wie, czym różni się
technika biegu w zależności od dystansu.
Zna zasady szlachetnego współzawodnictwa –
fair play we wszystkich rodzajach walki.

Poziom rozszerzony
Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
wychowania
Potrafi rozwiązać
konflikt drogą
negocjacji.
Osiągnięty wynik
mierzy włożonym
wysiłkiem i
poziomem
zaangażowania.
Jako sędzia stara się
wydawać werdykty
sprawiedliwe,
rzetelne
i obiektywne.
Współpracuje z
partnerem,
pomagając mu i
przyjmując od niego
pomoc przy
pokonywaniu
przeszkód
i wykonywaniu
innych zadań
ruchowych.

umiejętności
wiadomości
Wykorzystuje
Zna dyscypliny sportowe starożytnych
nabyte umiejętności igrzysk. Wie, na czym polega zasada
w sytuacjach
fair play.
typowych i
Dostrzega „ciemne strony”
nietypowych w
współczesnego sportu (nierzetelność i
terenie przy
nieuczciwość sędziowania, doping,
pokonywa- niu
oszustwa i nieczysta
przeszkód.
gra zawodników) i nie akceptuje ich.
Potrafi rzetelnie
wykonać pomiary
długości skoku w
dal i odległości
rzutu piłeczką
palantową oraz
zmierzyć dokładnie
czas
biegu. Porównuje
uzyskane wyniki w
grupie.

Standardy wymagań dla klasy VII

Cykl 1. Bezpiecznie po wakacjach. Bezpiecznie w szkole i na drodze
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Zna regulamin sali gimnastycznej i boiska
sportowego.
Zna zasady bezpiecznego organizowania wszelkich
zajęć ruchowych i uczestnictwa w nich.
Wie, jak przygotować organizm do wysiłku
fizycznego.
Wie, jak rozwijać swoją orientację kinestetyczną

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Przeprowadza samodzielnie rozgrzewkę
przygotowującą do określonego rodzaju wysiłku
fizycznego.
Respektuje zasady bezpiecznego zachowania się
podczas zajęć ruchowych.
Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich
przeznaczeniem

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Podporządkowuje się przepisom i regułom działania.
Przestrzega zasad bezpiecznego udziału w zajęciach
oraz korzystania z przyborów i sprzętu sportowego.
W czasie zajęć ruchowych dba o bezpieczeństwo
swoje i innych

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Wykonuje wybrane próby kondycyjnych i
koordynacyjnych zdolności motorycznych.
Demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane
zdolności motoryczne.
Potrafi w zabawie zbadać swoje umiejętności
ruchowe
i ocenić własną sprawność fizyczną, umiejętności
ruchowe

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Ocenia i interpretuje poziom własnej sprawności
fizycznej.
Identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie
własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz
ma świadomość słabych stron, nad którymi należy
pracować.
Ma świadomość potrzeby kontroli własnej sprawności
fizycznej.
Rozumie, że ludzie mają różny poziom sprawności
fizycznej.
Rozumie, że poprawić swoją sprawność fizyczną
można
bezpiecznie jedynie przez wytrwałą pracę i ćwiczenia

Cykl 2. Co potrafię?
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Wymienia testy i narzędzia do pomiaru sprawności
fizycznej.
Potrafi opracować samodzielnie i poprawnie wykonać
zestaw ćwiczeń kształtujących motorykę.
Omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek
i substancji psychoaktywnych w odniesieniu do
podejmowania aktywności fizycznej

Cykl 3. Współzawodnictwo i współpraca. Czysta, uczciwa sportowa walka
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Wie, jak można wzmocnić wydolność organizmu.
Omawia zmiany zachodzące w organizmie podczas
wysiłku fizycznego.
Wskazuje korzyści wynikające z aktywności fizycznej
w terenie.
Wskazuje możliwości wykorzystania nowoczesnych
technologii do oceny dziennej aktywności fizycznej.
Wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności
wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych,
omawia sposoby zapobiegania im.
Zna zasady uczestnictwa w zabawach i ćwiczeniach
terenowych

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Potrafi rozłożyć siły w czasie dłuższego wysiłku.
Potrafi w zabawie zbadać i ocenić swoją wydolność
organizmu.
Wybiera i pokonuje trasę biegu terenowego z
elementami orientacji w terenie.
Diagnozuje własną dzienną aktywność fizyczną,
wykorzystując nowoczesne technologie (np.
urządzenia
monitorujące, aplikacje internetowe).
W stopniu podstawowym ma opanowaną jazdę
na wrotkach lub deskorolce, grę w tenisa

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Przezwycięża zmęczenie.
Podejmuje wysiłek fizyczny na miarę swoich
możliwości.
Współpracuje w grupie w czasie pokonywania przeszkód terenowych.
Pomaga innym

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz
samodzielnie interpretuje wyniki.
Demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących
prawidłową
postawę ciała.
Wie, jak można kontrolować wagę ciała.
Dobiera samodzielnie i poprawnie wykonuje
ćwiczenia wspomagające rozwój sylwetki, korygujące
wady postawy i zapobiegające zniekształceniom.
Samodzielnie dokonuje pomiarów wzrostu i wagi
ciała, interpretuje wyniki na podstawie siatki
centylowej i wskaźnika masy ciała (BMI).
Uczestniczy w wybranej formie aktywności fizycznej
spoza Europy

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Akceptuje odmienność innych.
Ma świadomość odpowiedzialności za swoją
prawidłową postawę i masę ciała.
Rozumie problemy związane z nadwagą lub
niedowagą.
Rozumie znaczenie autokorekty postawy ciała, potrafi
we właściwy sposób zmobilizować innych do dbania
o swoją postawę

Cykl 4. Waga i wzrost. Jak się rozwijam?
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Zna cechy prawidłowej postawy ciała, przyczyny wad
postawy i sposoby ich korekcji.
Wskazuje zastosowanie siatek centylowych w ocenie
własnego rozwoju fizycznego.
Wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz
nieuzasadnionego odchudzania się i używania
sterydów w celu
zwiększenia masy mięśni.
Zna różnorodne formy aktywnego wypoczynku.
Zna podstawy rugby w stopniu umożliwiającym
udział w grze.
Wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem
niektórych dyscyplin sportu

Cykl 5. Szybciej, wyżej, dalej
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Wie, jak porównać uzyskane wyniki w biegach
i skokach.
Potrafi przygotować organizm do biegów i skoków.
Zna osiągnięcia polskich biegaczy i skoczków.
Potrafi przygotować zestaw ćwiczeń wpływających
na rozwój skoczności i szybkości

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Wykonuje przekazanie pałeczki w biegu sztafetowym.
Wykonuje skok w dal po rozbiegu z odbicia ze strefy
lub belki oraz skoki przez przeszkody techniką
naturalną.
Potrafi samodzielnie dokonać pomiarów szybkości
biegu i długości skoku oraz porównać wyniki

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Porażkę traktuje jako mobilizację do zwiększenia
wysiłku.
Jest uczciwy i dokładny

Cykl 6. Ja i moja drużyna. Minigry sportowe – piłka ręczna i koszykówka
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Posiada wiadomości i umiejętności pozwalające na
organizację rozgrywek piłki ręcznej i piłki
koszykowej
oraz udział w nich w roli zawodnika, sędziego i
kibica.
Wie, jak udzielić pierwszej pomocy w zwichnięciach
i stłuczeniach.
Planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu
pucharowego i „każdy z każdym”

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Wykonuje i stosuje w grze techniczne i taktyczne
elementy gry: zwody, obronę „każdy swego”.
Uczestniczy w grach szkolnych i uproszczonych jako
zawodnik i jako sędzia

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Właściwie zachowuje się w roli zawodnika.
Potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa
i porażki, podziękować za wspólną grę.
Przestrzega zasad czystej gry w czasie wszystkich
form
aktywności fizycznej i w sytuacjach dnia
codziennego.
Pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach
szkolnych zawodów sportowych.
Wyjaśnia i stosuje zasady kultury kibicowania

Cykl 7. Przewroty, skoki, przeskoki
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała
i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania
płciowego.
Wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian
zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania.
Wie, jakie przyrządy stosować do ćwiczeń
zwinnościowo-akrobatycznych.
Zna zasady samoasekuracji w czasie ćwiczeń.
Wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem
niektórych dyscyplin sportu

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Stosuje zasady samoasekuracji i asekuracji.
Potrafi zachować się w sytuacji wypadków i urazów
w czasie zajęć ruchowych.
Potrafi wykonać prawidłowo: przewrót w przód
z rozbiegu z odbicia obunóż do przysiadu z
przejściem
do postawy, stanie na głowie z klęku podpartego.
Potrafi przygotować zestaw ćwiczeń gimnastycznych
z wykorzystaniem wybranych przyborów.
Wykonuje wybrane ćwiczenie zwinnościowo-akrobatyczne (np. stanie na rękach lub na głowie z
asekuracją,
przerzut bokiem, piramida dwójkowa lub trójkowa).
Planuje i wykonuje dowolny układ gimnastyczny

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń
gimnastycznych, dba o bezpieczeństwo swoje i
innych.
Rozpoznaje sytuacje stanowiące zagrożenie i unika
ich.
Potrafi współpracować z partnerem ćwiczeń

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Planuje i wykonuje dowolny układ gimnastyczny.
Opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub
w zespole dowolny układ tańca z wykorzystaniem
elementów nowoczesnych form aktywności fizycznej.
Potrafi zatańczyć krok podstawowe mazura, polki
i wybranego tańca regionu.
Dobiera rodzaj ćwiczeń relaksacyjnych do własnych
potrzeb

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Wyjaśnia, jak należy się zachować w sytuacjach
związanych z kulturą taneczną.
Kulturalnie zachowuje się podczas zabaw tanecznych
i dyskotek.
Właściwie zachowuje się w sytuacjach stresowych.
Dokonuje samooceny wykonania zadania i
konfrontuje
ją z oceną rówieśników i nauczyciela.
W pozytywny sposób radzi sobie ze stresem.
Omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu
i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny

Cykl 8. Ruch i muzyka, taniec
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Charakteryzuje nowoczesne formy aktywności
fizycznej (np. pilates, zumba).
Wie, jak odpoczywać czynnie, na czym polega relaks,
zna techniki relaksacyjne.
Wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie
i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz
wskazuje te, na które może mieć wpływ.
Zna znaczenie tańców narodowych i regionalnych dla
kultury człowieka, regionu i narodu

Cykl 9. Współpraca i współdziałanie w zespole. Minigry sportowe – piłka siatkowa
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Posiada wiadomości i umiejętności pozwalające
na organizację zawodów sportowych oraz udział
w nich w roli zawodnika, sędziego i kibica.
Zna zasady i przepisy piłki plażowej.
Zna osiągnięcia i zawodników polskich zespołów
siatkarskich

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Wykonuje i stosuje w grze podstawowe elementy
techniczne i taktyczne: wystawienie, zbicie i odbiór
piłki; ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i
obronie.
Uczestniczy w grach szkolnych i uproszczonych jako
zawodnik i jako sędzia.
Planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu
pucharowego i „każdy z każdym”

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie
własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz
ma świadomość słabych stron, nad którymi należy
pracować.
Potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa
i porażki, podziękować za wspólną grę.
Pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach
szkolnych zawodów sportowych.
Wyjaśnia i stosuje zasady kultury kibicowania

Cykl 10. Trening umiejętności piłkarskich. Zawodnik, sędzia, kibic
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Zna podstawowe przepisy w stopniu pozwalającym
na udział w grze w roli zawodnika i sędziego.
Zna osiągnięcia i zawodników polskich zespołów
piłki nożnej oraz drużyny narodowej.
Zna zasady bezpieczeństwa w czasie rozgrywek
w minigrach zespołowych

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Samodzielnie dobiera i poprawnie wykonuje
ćwiczenia kształtujące motorykę, umiejętności
ruchowe lub wzmacniające wydolność organizmu.
Wykonuje i stosuje w grze techniczne i taktyczne:
zwody, obronę „każdy swego”, ustawia się
prawidłowo na boisku w ataku i obronie.
Uczestniczy w grach szkolnych i uproszczonych jako
zawodnik i jako sędzia.
Planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu
pucharowego i „każdy z każdym”.
Potrafi przygotować z pomocą nauczyciela zabawy i
gry z wykorzystaniem elementów piłki nożnej

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Podporządkowuje się regułom działania w zespole.
Podporządkowuje się decyzjom sędziego.
Zachowuje się poprawnie w przypadku zarówno
zwycięstwa, jak i porażki swoich faworytów.
Przestrzega zasad fair play w sporcie i w życiu.
Właściwie zachowuje się w roli zawodnika i kibica.
Potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa
i porażki, podziękować za wspólną grę.
Pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach
szkolnych zawodów sportowych.
Wyjaśnia i stosuje zasady kultury kibicowania

Cykl 11. Gimnastyka
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Wie, jak przygotować organizm do wysiłku.
Potrafi zachować się w sytuacji wypadków i urazów
w czasie zajęć ruchowych.
Potrafi udzielić pierwszej pomocy w przypadku
złamania lub zwichnięcia.
Potrafi ocenić „na oko” ciężar przedmiotu.
Zna zasady higienicznego i zdrowego trybu dnia.
Opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje
między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym
a fizycznym, rozumiejąc rolę wypoczynku w
efektywnym wykonywaniu pracy zawodowej

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Przeprowadza rozgrzewkę w zależności od rodzaju
aktywności.
Potrafi przygotować i przeprowadzić zestawy ćwiczeń
śródlekcyjnych i międzylekcyjnych.
Demonstruje ergonomiczne podnoszenie i
przenoszenie
przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie
własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz
ma świadomość słabych stron, nad którymi należy
pracować.
Wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich
możliwości psychofizycznych.
W czasie każdej aktywności fizycznej dba o
bezpieczeństwo swoje i innych, rozpoznaje sytuacje
stanowiące zagrożenie i unika ich.
Zachęca innych do ćwiczeń gimnastycznych

Cykl 12. Co potrafię? Ocena rozwoju sprawności fizycznej
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie
i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz
wskazuje te, na które może mieć wpływ.
Zna cechy prawidłowej postawy ciała, przyczyny wad
postawy i sposoby ich korekcji.
Wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała
i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania
płciowego.
Wymienia testy i narzędzia do pomiaru sprawności
fizycznej.
Wskazuje zastosowanie siatek centylowych w ocenie
własnego rozwoju fizycznego.
Wie, jak wysiłek fizyczny wpływa na rozwój i
funkcjonowanie organizmu oraz jakie ćwiczenia
wspomagają rozwój sprawności fizycznej, zapewniają
prawidłową masę ciała.
Wie, jak można kontrolować wagę ciała

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz
samodzielnie interpretuje wyniki.
Wykonuje wybrane próby kondycyjnych i
koordynacyjnych zdolności motorycznych.
Ocenia i interpretuje poziom własnej sprawności
fizycznej.
Demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane
zdolności motoryczne.
Samodzielnie dokonuje pomiarów wzrostu i wagi
ciała,
interpretuje wyniki na podstawie siatki centylowej
i wskaźnika masy ciała (BMI).
Diagnozuje własną dzienną aktywność fizyczną,
wykorzystując nowoczesne technologie (np.
urządzenia monitorujące, aplikacje internetowe)

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Doskonali własną sprawność fizyczną i ruchową.
Rozumie potrzebę dbania o właściwą wagę.
Prowadzi aktywny i zdrowy styl życia. Dokonuje
wyborów korzystnych dla zdrowia.
Jest świadomy celowości i konieczności pracy nad
sobą w kształceniu postaw prozdrowotnych

Cykl 13. Sportowa rywalizacja
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem
niektórych dyscyplin sportu.
Zna zasady bezpiecznego organizowania wszelkich
zajęć ruchowych i udziału w nich.
Opisuje zasady wybranej formy aktywności fizycznej
spoza Europy.
Wyjaśnia ideę olimpijską, paraolimpijską i olimpiad
specjalnych.
Zna największe osiągnięcia polskich sportowców.
Posiada wiadomości i umiejętności pozwalające
na organizację zawodów sportowych oraz udział
w nich w roli zawodnika, sędziego i kibica

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Uczestniczy w grach szkolnych i uproszczonych jako
zawodnik i jako sędzia.
Wykonuje przekazanie pałeczki w biegu sztafetowym.
Wykonuje skok w dal po rozbiegu z odbicia ze strefy
lub belki oraz skoki przez przeszkody techniką
naturalną.
Potrafi w praktycznym działaniu wykorzystać nabyte
umiejętności

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
W czasie każdej aktywności fizycznej dba o
bezpieczeństwo swoje i innych, rozpoznaje sytuacje
stanowiące zagrożenie i unika ich.
Jest wytrwały w dążeniu do celu. Porażkę traktuje
jako mobilizację do zwiększenia wysiłku.
Właściwie zachowuje się w roli zawodnika. Potrafi
właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i
porażki, podziękować za wspólną grę.
Przestrzega zasad czystej gry w czasie wszystkich
form aktywności fizycznej i w sytuacjach
codziennych.
Pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach
szkolnych zawodów sportowych.
Wyjaśnia i stosuje zasady kultury kibicowania

Cykl 14. Sport, turystyka i rekreacja. Aktywny wypoczynek
Rozum. W zakresie wiedzy uczeń:
Wskazuje korzyści wynikające z aktywności fizycznej
w terenie.
Opisuje zasady wybranej formy aktywności fizycznej
spoza Europy

Ciało. W zakresie umiejętności uczeń:
Uczestniczy w wybranej regionalnej zabawie lub grze
ruchowej.
Organizuje w gronie rówieśników wybraną zabawę
lub grę ruchową, stosując przepisy w formie
uproszczonej.
Potrafi zorganizować, z pomocą nauczyciela,
wycieczkę pieszą lub rowerową dla siebie i swoich
rówieśników.
Potrafi się posługiwać rozkładami jazdy autobusów
i pociągów.
Umie wykorzystać własną sprawność motoryczną
w różnorodnych zabawach ruchowych.
Potrafi określić odległość „na oko”

Charakter. W zakresie postaw uczeń:
Potrafi rozpoznać sytuacje trudne, niebezpieczne,
zagrażające zdrowiu.
Aktywnie uczestniczy w różnych formach aktywności
fizycznej, rzetelnie wykonuje wszystkie ćwiczenia.
Jest inicjatorem różnorodnych zajęć ruchowych dla
swoich rówieśników.
Bierze udział w klasowych zawodach sportowych w
roli zawodnika i sędziego.
Uczestniczy w większości pozalekcyjnych
działaniach rekreacyjno-sportowych organizowanych
przez szkołę

