
Szczegółowe wymagania z wychowania fizycznego 

1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego.  

Treści nauczania Niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry Bardzo dobry celujący 

1,2,3,4.Mocne i 

słabe strony 

sprawności 

fizycznej 

(Sprawdziany i 

testy: Indeks 

Zuchory, test 

Denisiuka, test 

Coopera), 

zalecenia 

dotyczące 

aktywności 

fizycznej w 

zależności od 

płci, okresu życia 

i rodzaju pracy 

zawodowej, oraz 

czynniki 

wpływające na 

podejmowanie 

aktywności 

fizycznej. 

 Wyniki punktowe 

według tabel. 

 

 

 

 

Wyniki punktowe 

według tabel. 

 

 

 

 

 

 

Wyniki punktowe 

według tabel. Wie co 

to jest aktywność 

fizyczna i wymienia 

czynniki, które na 

nią wpływają. 

 

 

 

 

Wyniki punktowe 

według tabel. 

Samodzielna 

ocena 

wytrzymałości i 

interpretacja 

wyniku. Omawia 

i stosuje zalecenia 

dotyczące 

aktywności 

fizycznej w 

zależności od 

płci,  okresu życia 

i rodzaju pracy 

zawodowej. 

 

 

 

 

 

Wyniki 

punktowe 

według tabel. 

Zna wszystkie 

testy 

sprawnościowe 

i stosuje je w 

praktyce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki 

punktowe 

według tabel.  

Po 

przeprowadzo

nych testach, 

zna swoje 

mocne i słabe 

strony 

sprawności 

fizycznej i wie 

co robić aby 

poprawić 

swoje wyniki.   

 

 

 

 

 



2. Trening zdrowotny. 

 

Treści nauczania 

niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry Bardzo dobry celujący 

1.Reakcja 

organizmu na 

wysiłek fizyczny. 

Nie posiada 

wiedzy na dany 

temat, oraz nie 

podejmuje 

aktywności 

fizycznej. 

 

Pokona dany 

odcinek  w 

minimalnym tempie. 

Wie jakie 

czynności ruchowe 

mogą wpłynąć na 

jego zdrowie. 

Stosuje 

odpowiednie 

ćwiczenia 

kształtujące 

wytrzymałość. 

Potrafi wykonać 

pomiar tętna i go 

zinterpretować. 

 

 

Trafny dobór 

ćwiczeń 

kształtujących. 

Poprawny pomiar i 

interpretacja tętna. 

Docenia znaczenie 

wysiłku fizycznego 

w celu hartowania 

zdrowia. 

Poprawnie 

rozkłada siły 

podczas biegu. 

 

  

Potrafi 

regulować 

tempo biegu na 

dystansie o 

różnej długości. 

 

 

Zna reakcję 

swojego 

organizmu na 

każdy rodzaj 

wysiłku 

fizycznego. 

Osiąga wybitne 

wyniki 

sportowe. 

2,3. 

Prozdrowotny 

styl życia. 

Związek między 

aktywnością 

fizyczną i 

żywieniem a 

zdrowiem i 

dobrym 

samopoczuciem. 

Nie wie co to jest 

prozdrowotny styl 

życia i nie stosuje 

się do jego zasad.  

 

Potrafi podać 

niektóre zasady 

zdrowego życia ale 

nie stosuje się do 

nich.  

Zna zasady 

zdrowego życia i 

stosuje się do 

niektórych z nich. 

Zna związek 

między żywieniem 

a aktywnością 

fizyczną. 

Wie na czym 

polega 

prozdrowotny styl 

życia i w miarę 

regularnie stosuje 

sie do jego zasad. 

Zna i stosuje 

zasady zdrowego 

żywienia się. 

Stale stosuje się 

do zasad  

zdrowego 

żywienia 

aktywnego trybu 

życia oraz 

posiada wiedzę 

na ten temat. 

Wie jak zadbać 

o dobre 

samopoczucie. 

 

Wie jak 

utrzymać 

odpowiednia 

masę ciała w 

różnych 

okresach życia. 

Zna i stosuje 

różne diety, 

które wpływają 

na dobre 

samopoczucie. 

 

4.Ćwiczenia 

relaksacyjne. 

Nie zna żadnych 

ćwiczeń 

relaksacyjnych, 

Zna ćwiczenia 

relaksacyjne ale nie 

umie ich wykonać. 

Zna kilka ćwiczeń, 

ale bardzo rzadko z 

nich korzysta.   

Wie jaki wpływ na 

organizm mają 

ćwiczenia 

Zna wiele 

ćwiczeń 

relaksacyjnych i 

Potrafi ułożyć 

zestaw ćwiczeń 

relaksacyjnych i 



nie wykazuje 

zainteresowania 

tematem.  

relaksacyjne, w 

miarę regularnie je 

stosuje. 

systematycznie 

wykorzystuje je 

w praktyce. 

Wykazuje 

zainteresowanie 

różnymi 

formami 

relaksacyjnymi. 

szczegółowo 

omawia 

poszczególne 

ćwiczenia. 

5,6. 

Wyszukiwanie 

oraz krytyczna 

analiza informacji 

dotycząca 

zdrowia i sportu. 

Choroby 

cywilizacyjne 

uwarunkowaniem 

niedostatku 

ruchu. 

Nie wykazuje 

zainteresowania 

tematem. Nie zna 

żadnych zagrożeń 

zdrowia oraz 

chorób 

cywilizacyjnych. 

Zna choroby 

cywilizacyjne oraz 

zagrożenia zdrowia 

spowodowane 

niedostatkiem ruchu 

ale nie wyszukuje 

informacji 

dotyczących tego 

tematu. 

 

Uczeń wie jak 

zapobiegać 

chorobom 

cywilizacyjnym 

spowodowanym 

niedostatkiem 

ruchu. Wie gdzie 

wyszukiwać 

informacji 

dotyczących 

zdrowia i sportu ale 

nie poddaje ich 

krytycznej analizie. 

 

 Uczeń wie jak 

zapobiegać 

chorobom 

cywilizacyjnym 

spowodowanym 

niedostatkiem 

ruchu. Wie gdzie 

wyszukiwać 

informacji 

dotyczących 

zdrowia i sportu 

oraz potrafi 

przeprowadzić ich 

krytyczną analizę.  

 

 

 

 

 

Zna choroby 

cywilizacyjne 

związane z 

niedostatkiem 

ruchu  i wie jak 

im zapobiegać , 

wyszukuje i 

analizuje 

wiadomości 

dotyczące 

zdrowia i sportu 

i systematycznie 

stosuje się do 

obowiązujących 

zasad. 

 

 

 

 

Zna choroby 

cywilizacyjne 

związane z 

niedostatkiem 

ruchu  i wie jak 

im zapobiegać , 

wyszukuje i 

analizuje 

wiadomości 

dotyczące 

zdrowia i sportu 

i systematycznie 

stosuje się do 

obowiązujących 

zasad. Bierze 

udział w 

różnych akcjach 

społecznych 

dotyczących 

zdrowia 

organizowanych 

na terenie 

szkoły i poza 

nią. 



 

 

 

 

 

7. Wskaźnik 

BMI. 

Nie wie co to jest 

wskaźnik BMI i 

nie jest 

zainteresowany 

tematem. 

Wie co to jest 

wskaźnik BMI ale 

nie umie go 

obliczyć. 

Wie co to jest 

wskaźnik BMI, 

umie go obliczyć 

ale nie potrafi go 

zinterpretować. 

Wie co to jest 

wskaźnik BMI, 

umie go obliczyć, 

potrafi go 

zinterpretować. 

 

Wie co to jest 

wskaźnik BMI, 

umie go 

obliczyć, potrafi 

go 

zinterpretować 

oraz 

zanalizować 

wskaźniki w 

zależności od 

wieku i płci. 

 

Wie co to jest 

wskaźnik BMI, 

umie go 

obliczyć, potrafi 

go 

zinterpretować 

oraz 

zanalizować 

wskaźniki w 

zależności od 

wieku i płci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Sporty całego życia i wypoczynek 

GIMNASTYKA 

niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry Bardzo dobry celujący 

Uczeń nie podejmuje 

prób wykonania 

ćwiczenia lub 

odmawia jego 

wykonania.  

Uczeń próbuje 

wykonać ćwiczenie, 

ale z różnych 

względów nie potrafi 

go wykonać, lub 

wykonuje je 

częściowo. Zna 

przyrządy 

gimnastyczne i ich 

przeznaczenie. 

Uczeń wykonuje 

ćwiczenia, ale 

popełnia częste błędy 

wykonania i nie 

wyciąga wniosków z 

tego co robi. Nie 

podejmuje działań w 

celu udoskonalenia 

swoich umiejętności.  

Uczeń wykonuje 

ćwiczenia poprawnie, 

ale zdarzają mu się 

sporadycznie błędy 

wykonania, wyciąga 

wnioski z tego co 

robi. Wie jak 

zastosować 

asekuracje partnera 

podczas ćwiczeń. 

Uczeń wykonuje 

ćwiczenia starannie i 

bez błędów, 

prawidłowo stosuje 

nabyte umiejętności, 

potrafi zastosować 

samoasekurację. 

Uczeń spełnia 

wymagania na ocenę 

bardzo dobrą i 

wybiega swoimi 

umiejętnościami 

daleko poza te 

wymagania (np. 

reprezentuje szkołę w 

tej dyscyplinie sportu 

z sukcesami na etapie 

zawodów 

międzyszkolnych).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEKKOATLETYKA 

 

niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry Bardzo dobry celujący 

Uczeń nie podejmuje 

prób wykonania 

ćwiczenia lub 

odmawia jego 

wykonania.  

Uczeń próbuje 

wykonać ćwiczenie, 

ale z różnych 

względów  nie jest w 

stanie uzyskać  

minimalnych 

wyników. Wykazuje 

brak zaangażowania i 

ma lekceważący 

stosunek do 

przedstawionych mu 

zadań.  

Uczeń wykonuje 

ćwiczenia, ale 

popełnia częste błędy 

wykonania i nie 

wyciąga wniosków z 

tego co robi. Nie 

podejmuje działań w 

celu udoskonalenia 

swoich umiejętności. 

Zna techniki 

wykonania 

poszczególnych 

konkurencji lecz nie 

stosuje ich w 

praktyce.  

Uczeń wykonuje 

ćwiczenia poprawnie, 

ale zdarzają mu się 

sporadycznie błędy 

wykonania, wyciąga 

wnioski z tego co 

robi. Stara sie 

uzyskać dobry 

rezultat lecz ze 

względy na swoje 

predyspozycje 

psychofizyczne nie 

jest w stanie osiągnąć 

lepszych wyników.  

Uczeń wykonuje 

ćwiczenia starannie i 

bez błędów, 

prawidłowo stosuje 

nabyte umiejętności. 

Osiąga wysokie 

wyniki w 

poszczególnych 

konkurencjach, umie 

regulować i 

kontrolować tempo 

biegu, umie 

wykorzystywać 

ukształtowanie terenu 

do ćwiczeń 

lekkoatletycznych. 

Uczeń spełnia 

wymagania na ocenę 

bardzo dobrą i 

wybiega swoimi 

umiejętnościami 

daleko poza te 

wymagania (np. 

reprezentuje szkołę w 

tej dyscyplinie sportu 

z sukcesami na etapie 

zawodów 

międzyszkolnych).  

 

 

 

 

 

 

 



KOSZYKÓWKA 

 

niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry Bardzo dobry celujący 

Uczeń nie podejmuje 

prób wykonania 

ćwiczenia lub 

odmawia jego 

wykonania.  

Uczeń próbuje 

wykonać ćwiczenie, 

ale nie jest w stanie 

wykonać  go 

poprawnie 

technicznie. 

Wykazuje brak 

zaangażowania i ma 

lekceważący 

stosunek do 

przedstawionych mu 

zadań.  

Uczeń wykonuje 

ćwiczenia, ale 

popełnia częste błędy 

wykonania i nie 

wyciąga wniosków z 

tego co robi. Nie 

podejmuje działań w 

celu udoskonalenia 

swoich umiejętności. 

Zna techniki 

wykonania 

poszczególnych 

ćwiczeń lecz nie 

stosuje ich w 

praktyce.  

Uczeń wykonuje 

ćwiczenia poprawnie, 

ale zdarzają mu się 

sporadycznie błędy 

wykonania, wyciąga 

wnioski z tego co 

robi.  Stosuje 

wybrane techniki w 

grze w stopniu 

ograniczonym. 

Uczeń wykonuje 

ćwiczenia starannie i 

bez błędów, 

prawidłowo stosuje 

nabyte umiejętności.  

Potrafi zastosować 

poznane techniki w 

grze, zna przepisy 

gry i potrafi 

sędziować . 

Uczeń spełnia 

wymagania na ocenę 

bardzo dobrą i 

wybiega swoimi 

umiejętnościami 

daleko poza te 

wymagania (np. 

reprezentuje szkołę w 

tej dyscyplinie sportu 

z sukcesami na etapie 

zawodów 

międzyszkolnych).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIŁKA SIATKOWA, PIŁKA RĘCZNA, PIŁKA NOŻNA 

 

niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry Bardzo dobry celujący 

Uczeń nie podejmuje 

prób wykonania 

ćwiczenia lub 

odmawia jego 

wykonania.  

Uczeń próbuje 

wykonać ćwiczenie, 

ale nie jest w stanie 

wykonać  go 

poprawnie 

technicznie. 

Wykazuje brak 

zaangażowania i ma 

lekceważący 

stosunek do 

przedstawionych mu 

zadań.  

Uczeń wykonuje 

ćwiczenia, ale 

popełnia częste błędy 

wykonania i nie 

wyciąga wniosków z 

tego co robi. Nie 

podejmuje działań w 

celu udoskonalenia 

swoich umiejętności. 

Zna techniki 

wykonania 

poszczególnych 

ćwiczeń lecz nie 

stosuje ich w 

praktyce.  

Uczeń wykonuje 

ćwiczenia poprawnie, 

ale zdarzają mu się 

sporadycznie błędy 

wykonania, wyciąga 

wnioski z tego co 

robi.  Stosuje 

wybrane techniki w 

grze w stopniu 

ograniczonym. 

Uczeń wykonuje 

ćwiczenia starannie i 

bez błędów, 

prawidłowo stosuje 

nabyte umiejętności.  

Potrafi zastosować 

poznane techniki w 

grze, zna przepisy 

gry i potrafi 

sędziować . 

Uczeń spełnia 

wymagania na ocenę 

bardzo dobrą i 

wybiega swoimi 

umiejętnościami 

daleko poza te 

wymagania (np. 

reprezentuje szkołę w 

tej dyscyplinie sportu 

z sukcesami na etapie 

zawodów 

międzyszkolnych).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista.  

Treści nauczania Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celująca 

1. Ćwiczenia 

kształtujące i 

kompensacyjne-

przeciwdziałania 

negatywnym 

skutkom pracy 

siedzącej i przy 

komputerze. 

Nie zna żadnych 

ćwiczeń 

kompensacyjnych. 

Nie wykazuje 

zainteresowania 

tematem. 

Zna kilka ćwiczeń 

kompensacyjnych 

ale nie ich nie 

stosuje. 

Zna kilka ćwiczeń  

kompensacyjnych 

ale nie stosuje ich 

systematycznie. 

Zna ćwiczenia  

kompensacyjne  i 

stosuje  je w 

miarę regularnie. 

Zna wiele 

ćwiczeń 

kompensacyjnych 

i stosuje je 

regularnie. 

Układa zestawy 

ćwiczeń 

korekcyjno-

kompensacyjnych. 

Zna te ćwiczenia i 

systematycznie 

stosuje je w 

praktyce.  

2. Stopień ryzyka 

a sport i wysiłek 

fizyczny- 

umiejętność 

oceny. 

Nie wykazuje 

zainteresowania 

tematem. Nie 

potrafi wskazać 

zagrożeń 

wynikających  z 

uprawiania sportu. 

Zna zagrożenia 

zdrowia 

wynikające z 

uprawiania 

sportu. 

Zna zagrożenia 

zdrowia i potrafi 

powiązać z 

dyscyplina 

sportową. 

Zna zagrożenia 

zdrowia, potrafi 

powiązać z 

dyscypliną sportu 

i potrafi ocenić 

stopień ryzyka 

związanego z 

uprawianiem 

sportu oraz 

wysiłkiem 

fizycznym. 

Zna zagrożenia 

zdrowia, potrafi 

powiązać z 

dyscypliną sportu 

i potrafi ocenić 

stopień ryzyka 

związanego z 

uprawianiem 

sportu oraz 

wysiłkiem 

fizycznym. 

Wyciąga wnioski 

i potrafi 

wyeliminować 

zagrożenia. 

Zna zagrożenia 

zdrowia, potrafi 

powiązać z 

dyscypliną sportu 

i potrafi ocenić 

stopień ryzyka 

związanego z 

uprawianiem 

sportu oraz 

wysiłkiem 

fizycznym. 

Wyciąga wnioski 

i potrafi 

wyeliminować 

zagrożenia. 

Uprawia 

wyczynowo 

dyscyplinę 

sportową. 

 

 



5. Sport. Uczeń. 

Treści 

nauczania 

Niedostateczny Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

1. Sport 

profesjonalny 

a sport dla 

wszystkich. 

Nie wykazuje 

zainteresowania 

tematem. Nie 

potrafi wskazać 

różnic między 

sportem 

profesjonalnym 

a sportem dla 

wszystkich.  

Zna pojęcie 

sport dla 

wszystkich i 

sport 

profesjonalny 

ale nie potrafi 

wskazać różnic. 

Zna pojęcie sport 

dla wszystkich i 

sport 

profesjonalny i 

potrafi wskazać 

różnice. Uczeń  

potrafi dokonać 

trafnego wyboru 

dyscypliny 

sportowej dla 

siebie. 

Zna pojęcie sport dla 

wszystkich i sport 

profesjonalny i potrafi 

wskazać różnice oraz 

wady i zalety 

wynikające z 

uprawiania ich. 

Zna pojęcie sport dla 

wszystkich i sport 

profesjonalny i 

potrafi wskazać 

różnice oraz wady i 

zalety wynikające z 

uprawiania ich. 

Wyciąga wnioski 

dotyczące zdrowia. 

Zna pojęcie sport 

dla wszystkich i 

sport profesjonalny 

i potrafi wskazać 

różnice oraz wady i 

zalety wynikające 

z uprawiania ich. 

Wyciąga wnioski 

dotyczące zdrowia. 

Uprawia sport 

wyczynowo lub 

bierze aktywny i 

systematyczny 

udział w sporcie 

masowym. 

 

 

2. Środki 

dopingujące. 

Nie posiada 

wiedzy na temat 

środków 

dopingujących 

w sporcie. 

Posiada wiedzę 

na temat 

środków 

dopingujących 

ale nie potrafi 

wymienić 

żadnego z nich. 

Uczeń posiada 

wiedzę na temat 

środków 

dopingujących i 

potrafi wymienić 

niektóre z nich. 

Uczeń zna środki 

dopingujące oraz 

konsekwencje 

zażywania niektórych 

z nich. 

Zna konsekwencje 

stosowania środków 

dopingujących w 

sporcie. 

 

Zna zdrowotne 

konsekwencje 

stosowania 

środków 

dopingujących w 

sporcie. 

 

3. 

Konstruktywn

e i 

destrukcyjne 

zachowanie 

Nie wykazuje 

zainteresowania 

tematem. Nie 

wie co to jest 

kultura 

Wie co to jest 

kultura 

kibicowania ale 

nie potrafi 

zachować sie jak 

Kulturalne 

zachowanie się 

podczas zawodów 

sportowych i 

imprez 

Potrafi wymienić 

nazwy dyscyplin 

sportowych. 

Rozumie i potrafi 

wytłumaczyć zasady 

Potrafi wymienić 

nazwy dyscyplin 

sportowych. 

Rozumie i potrafi 

wytłumaczyć zasady 

Samodzielnie 

poszerza swoją 

wiedzę w 

wybranych przez 

siebie 



się kibiców 

sportowych. 

kibicowania. aktywny kibic.  masowych. 

Przestrzega zasad 

fair-play w życiu 

codziennym. 

zachowania fair-play 

oraz kulturalnego 

kibicowania. 

 

zachowania fair-play 

oraz kulturalnego 

kibicowania. Bierze 

aktywny udział w 

kibicowaniu na 

zajęciach i 

imprezach 

szkolnych. 

 

dyscyplinach. Jest 

członkiem klubu 

kibica. 

 

6. Edukacja zdrowotna.  

Niedostateczny Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

 Nie wykazuje 

zainteresowania 

tematem oraz nie 

posiada żadnych 

wiadomości na temat 

edukacji zdrowotnej. 

 

 

 

 

W minimalnym 

stopniu opanował 

wiedzę dotyczącą 

edukacji zdrowotnej. 

 

Posiada wiedzę na 

temat niektórych 

zagadnień 

dotyczących edukacji 

zdrowotnej ale nie 

stosuje się do ich 

zasad w praktyce 

(używki, 

niehigieniczny tryb 

życia). 

 

Posiada wiedzę na 

temat edukacji 

zdrowotnej, stosuje 

się do niektórych 

zasad w praktyce. 

Wie jak zadbać o 

zdrowie własne i 

innych.  

Posiada szeroką 

wiedzę na temat 

edukacji zdrowotnej, 

a ponadto: zna swoje 

mocne i słabe strony, 

potrafi zapanować 

nad emocjami, unika 

zachowań 

ryzykownych, wie jak 

radzić sobie z 

krytyką, potrafi 

zaplanować zajęcia z 

zachowaniem 

odpowiednich 

proporcji pomiędzy 

nauką, pracą i 

odpoczynkiem. 

To co na ocenę 

bardzo dobrą, oraz: 

wykorzystuje swoją 

wiedzę do 

wyjaśniania trudnych 

zdarzeń, bierze udział 

w akcjach 

promujących 

edukację zdrowotną 

w szkole i poza nią. 

 

 



 


