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1. 

 

Rozwój fizyczny i 

sprawność 

fizyczna  
 

 

 W zakresie wiedzy  
Potrafię wymienić testy i narzędzia do  

pomiaru sprawności fizycznej.  

Wyjaśniam, jakie zmiany zachodzą w  

budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie 

dojrzewania.  

Przestrzegam higienę wynikającą ze  

zmian zachodzących w organizmie w okresie 

dojrzewania.  

W zakresie umiejętności  
Dokonuję pomiarów wysokości i masy ciała oraz 

samodzielnie interpretuję wyniki.  

Wykonuję wybrane próby kondycyjnych i  

koordynacyjnych zdolności motorycznych.  

Oceniam i interpretuję poziom własnej sprawności 

fizycznej.  
 

2.  

Aktywność 

fizyczna  
 

 

 W zakresie wiedzy  
Omawiam zmiany zachodzące w organizmie podczas 

wysiłku fizycznego.  

Wskazuję korzyści wynikające z aktywności fizycznej w 

terenie.  

Wyjaśniam ideę olimpijską, paraolimpijską i olimpiad 

specjalnych.  

W zakresie umiejętności  

KOSZYKÓWKA:  
Znam zasób ćwiczeń i sposób wykonania  

rozgrzewki do piłki koszykowej.  

Umiejętnie poruszam się po boisku bez  piłki w ataku i w 

obronie.  

Stosuję w grze obronę „ każdy swego”.  

Wykonuję rzut po dwutakcie z kozłowania.  

Potrafię zaplanować szkolne rozgrywki sportowe 

systemem pucharowym.  

Pełnię rolę organizatora, zawodnika,  

sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów 



sportowych.  

PIŁKA RĘCZNA:  
Znam zasób ćwiczeń i sposób wykonania rozgrzewki do 

piłki ręcznej.  

Umiejętnie poruszam się po boisku bez piłki i z piłką w 

ataku i w obronie.  

Stosuję w grze obronę „ każdy swego”.  

Prowadzę piłkę w dwójkach z jednym przeszkadzającym  

Przyjmuję postawę bramkarza: wiem jak poruszać się w 

bramce.  

Znam zasady organizacji turnieju systemem „ każdy z 

każdym” 

Pełnię rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w 

ramach szkolnych zawodów sportowych.  

PIŁKA NOŻNA:  
Znam zasób ćwiczeń i sposób wykonania rozgrzewki do 

piłki nożnej.  

Umiejętnie poruszam się po boisku bez piłki w ataku i w 

obronie.  

Stosuję w grze zwody pojedyncze.  

Żongluję piłką nogą i głową.  

Przyjmuję i uderzam piłkę wewnętrzną i zewnętrzną 

częścią stopy, wewnętrznym, zewnętrznym i prostym 

podbiciem, głową.  

Potrafię zaplanować szkolne rozgrywki sportowe 

systemem „ każdy z każdym” .  

Pełnię rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w 

ramach szkolnych zawodów sportowych;.  

PIŁKA SIATKOWA:  
Znam zasób ćwiczeń i sposób wykonania rozgrzewki do 

piłki siatkowej.  

Stosuję w grze: odbicie piłki oburącz sposobem dolnym 

po dojściu do piłki.  

Stosuję zagrywkę, forhend i bekhend.  

Przyjmuję zagrywkę.  

Rozgrywam piłkę na trzy odbicia.  

Ustawiam się prawidłowo na boisku w ataku i obronie. 

pełnię rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w 

ramach szkolnych zawodów sportowych.  

GIMNASTYKA:  
Stosuję ćwiczenia charakterystyczne dla rozgrzewki 

gimnastycznej.  

Opracowuję i demonstruję zestaw ćwiczeń kształtujących 

wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające 

mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i 

dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające 

wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymywanie 

prawidłowej postawy ciała. Wykonuję ćwiczenia 

zwinnościowo –akrobatyczne:  

(przewrót w przód, przewrót w tył do rozkroku, stania na 



rękach przy drabinkach zamachem jednonóż, przerzutu 

bokiem z miejsca do rozkroku, RR w bok, skok 

rozkroczny przez kozła wszerz).  

Wykonuję ćwiczenia rozciągające dynamiczne z 

partnerem. Planuję i wykonuję prosty układ 

gimnastyczny. LEKKOATLETYKA:  

Znam sposób prowadzenia rozgrzewki do zajęć 

lekkoatletycznych.  

Prawidłowo wykonuję start niski.  

Potrafię przekazać pałeczkę sztafetową sposobem „od 

dołu”, „ od góry”.  

Potrafię wykonać skok w dal techniką piersiową 

(biegową). Znam i stosuję ćwiczenia rozwijające 

umiejętność skoku 

 wzwyż techniką flop.  

Znam i stosuję gry i zabawy skoczne i rzutne w terenie. 

TANIEC:  

Znam podstawowe kroki aerobiku.  

Wykonuję indywidualnie i w parze, dowolny układ tańca. 

PŁYWANIE:  

Potrafię pływać krótkie odcinki stylem grzbietowym, 

klasycznym i kraulem zachowując prawidłową 

koordynację pracy rąk i nóg.  

Potrafię wykonać delfinowe ruchy nóg.  

Prawidłowo wykonuję skok do wody na główkę.  

Wykonuję nawrót w stylu grzbietowymi klasycznym .  
 

3. Bezpieczeństwo w 

aktywności fizycznej  

 

zakresie wiedzy:  
Wymieniam najczęstsze przyczyny oraz okoliczności 

wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych.  

Omawiam sposoby zapobiegania im.  

Znam przepisy BHP obowiązujące na zajęciach ruchowych. 

Znam regulaminy szkolnych obiektów sportowych. Wskazuję 

zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin 

sportu.  

W zakresie umiejętności:  
Stosuję przepisy BHP podczas zajęć ruchowych. 

Przestrzegam regulaminów szkolnych obiektów sportowych. 

Stosuję zasady samoasekuracji i asekuracji.  

Potrafię udzielić pierwszej pomocy w przypadku złamań i 

oparzeń.  

Znam wymogi higieny po zajęciach ruchowych.  

4. Edukacja zdrowotna  

 
W zakresie wiedzy:  
Wymieniam czynniki, które wpływają pozytywnie i 

negatywnie na zdrowie i samopoczucie.  

Wskazuję te na które możemy mieć wpływ.  

Znam sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia 

sobie z nim w sposób konstruktywny.  

Znam konsekwencje zdrowotne stosowania używek w 

odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej. 

Wyjaśniam wymogi higieny wynikające ze zmian 

zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania.  



W zakresie umiejętności:  
Demonstruję ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie 

przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze. 

Opracowuję rozkład dnia, uwzględniając proporcje między 

pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym, a 

fizycznym.  

Wskazuję korzyści z aktywności fizycznej w terenie. 

Omawiam korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych 

form aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia.  

 


