
 

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA I  i II ETAPU 

EDUKACYJNEGO W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 271 IM. 11 LISTOPADA W WARSZAWIE 

 

1. Koncepcja programu: 

 

a) W opracowaniu programu wykorzystano następujące akty prawne: 

- Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

   programowej  kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z   niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym. 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 w sprawie ramowych planów nauczania. 

 

b) Odbiorcami programu są nauczyciele wychowania fizycznego pracujący w SP 271 im. 11 Listopada pracujący w klasach 1-8 szkoły podstawowej. 

Uczniowie o średnim poziomie sprawności ruchowej, w większości nie uprawiający 

sportu w czasie wolnym. Często klasy złożone z dzieci w różnym wieku. 

 

c) Wszystkie cele i zadania, wymagania szczegółowe , treści kształcenia oraz metody, formy i środki wychowania fizycznego są zapisane w nowej 

podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program zawiera również przedmiotowy system oceniania, roczne plany pracy dydaktyczno- 

wychowawczej , przykładowe narzędzia ewaluacji programu. 

 

 

2. Cele programu: 

 

II etap edukacyjny klasy IV-VIII : 

 

KLASA IV: 

 

a) Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna: 

 

- znajomość wybranych zdolności motorycznych człowieka 

- różnicowanie pojęcia tętna spoczynkowego i powysiłkowego 

- wiedza na temat prawidłowej postawy ciała 

- dokonywanie pomiarów masy i wysokości ciała oraz interpretacja wyników 



- pomiar tętna przed i po wysiłku fizycznym 

- wykonanie próby siły mięśni brzucha oraz gibkości kręgosłupa 

- samodzielna prezentacja ćwiczenia kształtującego wybrane zdolności motoryczne 

 

b) Aktywność fizyczna : 

 

- znajomość prawidłowego sposobu wykonania poznanych umiejętności ruchowych 

- różnicowanie pojęcia technika i taktyka 

- znajomość pojęcia flaga olimpijska, znicz olimpijski, igrzyska olimpijskie, olimpiada 

- uczestnictwo w mini grach : piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, ringo, unihokej, tenis stołowy 

- znajomość podstawowych elementów technicznych w poszczególnych grach zespołowych : 

  kozłowanie piłki w miejscu i w ruchu, prowadzenie piłki nogą, podanie piłki oburącz i jednorącz, rzut do kosza z miejsca, rzut i strzał piłki do bramki 

z miejsca, odbicie piłki sposobem górnym, rzut i chwyt ringo 

- organizacja wybranej gry zespołowej lub zabawy ruchowej z zastosowaniem przepisów w formie uproszczonej 

- wykonanie przewrotu w przód z różnych pozycji wyjściowych oraz przewrotu w tył z przysiadu podpartego 

- wykonanie dowolnego układu gimnastycznego lub tanecznego z wykorzystaniem poznanych elementów 

- wykonanie biegu krótkiego ze startu niskiego ( 60 m) 

- wykonanie biegu na średnim dystansie ze startu wysokiego ( 200m, 400m, 800 m ) 

- wykonanie marszobiegów terenowych ( 1000 m) 

- wykonanie rzutu z miejsca piłeczką tenisową lub palantową 

- wykonanie skoku w dal z miejsca 

- wykonanie skoku rozkrocznego przez kozła 

- znajomość regulaminu sali gimnastycznej i terenu zewnętrznego 

-znajomość zasad bezpieczeństwa w trakcie zajęć wychowania fizycznego 

-znajomość zasad asekuracji i samoasekuracji 

- świadomość znaczenia  aktywności fizycznej dla zdrowia 

- umiejętność doboru odpowiedniego stroju do warunków atmosferycznych 

- znajomość zasad zdrowego odżywiania się ( piramida żywienia ) 

- przestrzeganie zasad higieny osobistej 

- znajomość zasad prawidłowej postawy ciała 

 

KLASA V  i VI : 

 

a) Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna : 



 

- znajomość kryteriów oceny wytrzymałości na podstawie wybranego testu sprawności 

( Test Coopera) 

- znajomość kryteriów oceny siły mięśni brzucha i gibkości kręgosłupa na podstawie wybranej próby testowej ( Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory, 

MTSF ) 

- znajomość kryteriów oceny siły mięśni ramion na podstawie wybranej próby testowej (  Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory, MTSF ) 

- znajomość prawidłowych nazw odpowiednich grup mięśniowych w ciele człowieka 

- prezentacja ćwiczeń wzmacniających  i  rozciągających odpowiednie partie mięśniowe indywidualnie lub ze współćwiczącym 

-prezentacja ćwiczeń rozwijających zdolności koordynacyjne indywidualnie lub ze współćwiczącym 

 

 

 

 

 

 

b) Aktywność fizyczna : 

 

- znajomość podstawowych przepisów wszystkich poznanych gier zespołowych 

- świadomość znaczenia pojęcia rozgrzewki  w trakcie lekcji wychowania fizycznego i umiejętność samodzielnego poprowadzenia rozgrzewki  lub jej 

fragmentu w swojej klasie 

-  znajomość podstawowych elementów technicznych w poszczególnych grach zespołowych : 

kozłowanie piłki w ruchu ze zmianą tempa i kierunku, prowadzenie piłki nogą ze zmianą tempa i kierunku, podanie piłki jednorącz i oburącz w ruchu, 

rzut piłki do kosza z biegu po kozłowaniu, rzut i strzał piłki do bramki, odbicie piłki oburącz sposobem górnym i dolnym, wykonanie zagrywki 

sposobem dolnym, rozegranie piłki „ na trzy”, rzut i chwyt ringo 

- samodzielna organizacja wybranej gry sportowej w grupie rówieśników 

- wykonanie przewrotu w przód z marszu 

- wykonanie przewrotu w tył z postawy 

- wykonanie stania na rękach przy drabinkach z asekuracją 

- wykonanie stania na głowie z asekuracją 

- wykonanie skoku rozkrocznego przez kozła z asekuracją 

- wykonanie podstawowych kroków i figur z dowolnie wybranego tańca regionalnego 

- wykonanie biegu terenowego 

- wykonanie biegu krótkiego ze startu niskiego 

- wykonanie biegu na średnim dystansie ze startu wysokiego 



- wykonanie  rzutu piłeczką tenisową lub palantową na odległość 

-wykonanie skoku w dal z miejsca 

- wymyk/odmyk na drabince z asekuracją 

 

c) Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej : 

 

- znajomość zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego 

- znajomość zasad bezpiecznego zachowania na sali gimnastycznej i terenie zewnętrznym 

- znajomość zasady „ fair play” i ogólnie przyjętych reguł rywalizacji sportowej 

- stosowanie zasad asekuracji podczas zajęć ruchowych 

- umiejętność wykonania elementów samoobrony typu zasłona, unik, bezpieczne upadanie 

 

d) Edukacja zdrowotna: 

 

- znajomość podstawowych zasad zdrowego trybu życia 

- umiejętność organizacji aktywnego wypoczynku dla siebie i grupy rówieśników 

- znajomość zasad hartowania organizmu przy różnych warunkach atmosferycznych 

- znajomość ćwiczeń kształtujących nawyk prawidłowej postawy ciała 

- znajomość ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych 

 

 

KLASA VII i VIII : 

 

a) Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna: 

 

- wiedza na temat zmian zachodzących w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania płciowego 

- znajomość sposobu określania poziomu sprawności fizycznej 

- znajomość zastosowania siatek centylowych w ocenie własnego rozwoju fizycznego 

- samodzielne dokonywanie pomiarów masy i wysokości ciała oraz interpretacja wyników 

- umiejętność oceny poziomu własnej sprawności fizycznej na podstawie wybranej próby/testu 

- samodzielna prezentacja zestawu ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne 

- samodzielna prezentacja zestawu ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała 

 

b) Aktywność fizyczna 



 

- znajomość zmian i procesów zachodzących w organizmie podczas wysiłku fizycznego 

- świadomość korzyści  wynikających z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu 

- umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii do oceny własnej aktywności fizycznej 

  np. ENDOMONDO, GOOGLE FIT, WORKOUT TRAINER 

- znajomość nowoczesnych form aktywności ( np. ZUMBA, PILATES, NORDIC WALKING, 

   TABATA ) 

- znajomość pojęcia „ idea olimpijska”, sport paraolimpijski, olimpiady specjalne 

- umiejętność zastosowania w praktyce wybranych elementów technicznych i taktycznych poznanych gier zespołowych: zwody, obrona i krycie „ 

każdy swego”, wystawienie piłki sposobem górnym, zbicie i odbiór piłki, prawidłowe ustawienie w obronie i w ataku 

- uczestnictwo w grach szkolnych i uproszczonych w roli zawodnika i sędziego 

- umiejętność zaplanowania szkolnych rozgrywek sportowych wg systemu pucharowego i „ każdy z 

  każdym” 

- umiejętność wykonania wybranych ćwiczeń zwinnościowo- akrobatycznych: 

   stanie na rękach lub/ i na głowie z asekuracją, piramidy dwójkowe/ trójkowe, wymyk i odmyk 

- wykonanie indywidualnie lub w parze/ zespole układu tańca z wykorzystaniem nowoczesnych 

   form aktywności fizycznej ( do wyboru ) 

- pokonanie biegu terenowe na wybranym dystansie ( 400 m, 600 m, 800 m ) 

- wykonanie biegu sztafetowego na wybranym dystansie 

- wykonanie skoku w dal oraz skoków przez różne przeszkody naturalne i sztuczne 

- diagnozowanie własnej , codziennej aktywności fizycznej przy wykorzystaniu aplikacji 

  internetowych i urządzeń mobilnych 

- samodzielne przygotowanie i wykonanie rozgrzewki 

 

c) Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej: 

 

- znajomość przyczyn i okoliczności powstawania urazów i wypadków w czasie zajęć ruchowych 

- znajomość zasad samoasekuracji i asekuracji współćwiczących 

- umiejętność zachowania się w sytuacji wypadku lub urazu podczas zajęć ruchowych 

 

 

d) Edukacja zdrowotna: 

 

- znajomość pozytywnych i negatywnych czynników mających wpływ na nasze zdrowie i 



  samopoczucie 

- umiejętność radzenia sobie z emocjami w trakcie rywalizacji sportowej i sytuacji porażki 

- świadomość konsekwencji zdrowotnych stosowania używek i substancji psychoaktywnych 

- znajomość przyczyn i skutków otyłości oraz nadmiernego odchudzania się na stan zdrowia 

- świadomość potrzeby stosowania zasad higieny w okresie dojrzewania 

- świadomość uwzględniania właściwych proporcji  pomiędzy pracą i wysiłkiem umysłowym 

 a wypoczynkiem i relaksem 

- znajomość prostych ćwiczeń / metod relaksacyjnych i uspokajających 

 

 

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE KLASY IV- VIII : 

 

- uczestnictwo w szkolnych rozgrywkach sportowych w roli zawodnika,kibica i sędziego z 

 zachowaniem zasady szacunku dla rywala, respektowaniem przepisów , podporządkowaniem 

 się decyzjom sędziego i właściwym zachowaniem w sytuacji zwycięstwa i porażki 

- organizowanie zawodów sportowych na poziomie klasowym i szkolnym 

- znajomość zasad kulturalnego kibicowania 

- znajomość zasad współdziałania z rówieśnikami tej samej i odmiennej płci oraz budowanie relacji 

  interpersonalnych 

- świadomość swoich mocnych i słabych stron, budowanie poczucia własnej wartości 

- umiejętność właściwej samooceny swoich możliwości psychofizycznych 

- umiejętność kreatywnego i skutecznego rozwiązywania sytuacji konfliktowych 

- zdolność do współpracy w grupie z zachowaniem zasady poszanowania poglądów 

  i wysiłku innych ludzi, wykazując empatię i asertywność zarazem 

- umiejętność motywowania innych ludzi do podjęcia aktywności fizycznej 

 

Warunki i sposób realizacji : 

 

Lekcje wychowania fizycznego w klasach IV- VIII prowadzone są w wymiarze 4 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina na pływalni z II nauczycielem 

WF na terenie OSiR Mokotów i 3 godziny w hali sportowej OSiR Mokotów. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych jest możliwość 

korzystania z terenu zewnętrznego , gdzie do dyspozycji jest trawiaste boisko do piłki nożnej i boisko do piłki koszykowej i teren zielony.  



Zagadnienia z obszaru edukacji zdrowotnej realizowane są w powiązaniu z innymi przedmiotami np. z biologia, przyrodą oraz nauczycielami 

wychowawcami i pedagogiem szkolnym. 

 

3.  Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego: 

 

a) założenia ogólne : 

 

- ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią węwnątrzszkolnego systemu oceniania 

  szkoły 

- ocena semestralna/ roczna ustalona jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom 

  wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych 

- ocena semestralna/roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych ( waga ocen ) 

- przy ustalaniu oceny semestralnej/ rocznej uwzględnia się przede wszystkim wysiłek ucznia, 

  wynikający z realizacji programu nauczania, systematyczny i aktywny udział w lekcjach 

  wychowania fizycznego 

- podniesienie oceny z wychowania fizycznego jest możliwe za dodatkową aktywność ucznia 

  np. udział w zawodach sportowych, turniejach i rozgrywkach pozaszkolnych, konkursach 

  plastycznych i literackich o tematyce sportowej 

-  podniesienie oceny może nastąpić tylko o jeden stopień 

- obniżenie oceny z wychowania fizycznego na koniec semestru/ roku następuje na skutek 

  negatywnej postawy ucznia : częsty brak stroju, niesystematyczne ćwiczenie , nie regularne 

  uczestnictwo w sprawdzianach i testach, brak właściwego zaangażowania się na lekcjach, niski 

  poziom kultury osobistej 

- uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego decyzją administracyjną dyrektora 

  szkoły na podstawie opinii lekarskiej 

- uczeń , który opuścił z własnej winy lub nie ćwiczył w 51 % i więcej obowiązkowych zajęć 

  wychowania fizycznego , otrzymuje ocenę niedostateczną i  w takim wypadku rada 

  pedagogiczna może ustalić dla ucznia egzamin komisyjny 

- uczeń oceniany z chęci uczestnictwa i starań  

 

 

b) wymagania szczegółowe  KLASY I-III : 

 

- postawa ucznia i kompetencje społeczne 



- systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć 

- umiejętności ruchowe: 

• przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego 

• przeskoki zawrotne przez ławeczkę , przeskoki przez przeszkody 

• przejście równoważne po ławce 

• skoki przez skakankę jednonóż i obunóż 

• kozłowanie piłki w marszu i truchcie 

• chwyt i rzut piłki jednorącz i oburącz 

• podanie i strzał piłki do bramki 

• slalom z piłeczką zakończony strzałem na bramkę 

• zagrywka i odbiór w tenisie stołowym 

 

 

c) wymagania szczegółowe KLASA IV : 

 

- postawa ucznia i jego kompetencje  społeczne 

- systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć 

- sprawność fizyczna : testy sprawności fizycznej ( siła mięśni brzucha, próba gibkości, 

  pomiar tętna przed i po wysiłku, próba Ruffiera) 

- umiejętności ruchowe : 

• gimnastyka: przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, 

układ gimnastyczny, wymyk  z asekuracją nauczyciela 

• minipiłka nożna :prowadzenie piłki wewnętrzną częścią stopy , uderzenie piłki 

na bramkę 

• minikoszykówka : kozłowanie piłki w marszu lub biegu ze zmianą ręki,  podanie 

 oburącz sprzed klatki piersiowej 

• minipiłka ręczna: rzut jednorącz na bramkę z kilku kroków, podanie jednorącz 

półgórne w marszu 

• minipiłka siatkowa: odbicie piłki sposobem oburącz górnym 

- znajomość podstawowych przepisów gier zespołowych 

- znajomość wybranych prób i testów ISF Zuchory i MTSF oraz samodzielna interpretacja 

  wyników 

 

d) wymagania szczegółowe KLASA V : 



 

- postawa ucznia i jego kompetencje społeczne 

- systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć 

- sprawność fizyczna :  wybrane testy i próby z MTSF ( siła mięśni brzucha, gibkość) pomiar tętna przed i po wysiłku, test Coopera 

- umiejętności ruchowe : 

• gimnastyka : przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, podpór łukiem leżąc tyłem 

• minipiłka nożna : prowadzenie piłki prostym podbiciem prawą lub lewa nogą, 

uderzenie piłki prostym podbiciem na bramkę 

• minikoszykówka : kozłowanie w biegu ze zmianą ręki i kierunkiem poruszania się, 

 rzut piłki do kosza z dwutaktu 

• minipiłka ręczna: rzut na bramkę z biegu, podanie jednorącz półgórne w biegu 

• minipiłka siatkowa : odbicie piłki sposobem oburącz górnym  w parach, zagrywka sposobem dolnym 

 

- znajomość podstawowych przepisów gier zespołowych 

- umiejętność sędziowania krótkiego fragmentu gry szkolnej/uproszczonej 

- znajomość zasad korzystania ze sprzętu sportowego 

- umiejętność przeprowadzenia fragmentu rozgrzewki 

 

e) wymagania szczegółowe klasa VI : 

 

- postawa ucznia i jego kompetencje społeczne 

- systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć 

- sprawność fizyczna: wybrane testy i próby z MTSF i ISF Zuchory ( siła mięśni brzucha, 

  gibkość, skok w dal z miejsca, zwis/ podciąganie na drążku, bieg krótki 50m , biegi średnie  800/1000m ), pomiar tętna przed i po wysiłku, test 

Coopera 

- umiejętności ruchowe: 

 

• gimnastyka: stanie na rękach przy drabinkach, przewrót w przód z marszu do postawy 

• minipiłka nożna: prowadzenie piłki prostym podbiciem ze zmianą kierunku i tempa, uderzenie piłki prostym podbiciem na bramkę po dograniu 

przez współćwiczącego 

• minikoszykówka: podanie piłki oburącz sprzed klatki piersiowej z kozłem w biegu, 

rzut do kosza po dwutakcie 

• minipiłka ręczna: rzut na bramkę z biegu po podaniu od współćwiczącego, podanie jednorącz półgórne w biegu ze zmianą miejsca 

• minipiłka siatkowa: odbicie piłki sposobem oburącz dolnym w parach, zagrywka sposobem dolnym 



  

- znajomość podstawowych przepisów gier zespołowych 

- znajomość zasad korzystania ze sprzętu sportowego 

- umiejętność sędziowania fragmentu gry szkolnej/ uproszczonej 

- umiejętność przeprowadzenia prawidłowej rozgrzewki 

-  obliczanie wskaźnika BMI , interpretacja siatek centylowych 

 

f) wymagania szczegółowe KLASA VII : 

 

- postawa ucznia i jego kompetencje społeczne 

- systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć 

- sprawność fizyczna : wybrane próby i testy MTSF i ISF Zuchory ( siła mięśni brzucha, gibkość, 

  skok w dal z miejsca, bieg ze startu wysokiego 50 m, bieg wahadłowy 4x10 m, pomiar siły 

  ramion, zwis, podciąganie, biegi średnie na dystansie 800m / 1000m  ), pomiar tętna przed i po 

  wysiłku, test Coopera 

- umiejętności ruchowe : 

• gimnastyka: stanie na rękach przy drabince, łączone układy przewrotów w przód i w tył 

• piłka nożna: zwód pojedynczy przodem do piłki i uderzenie na bramkę prostym podbiciem lub wewnętrzną częścią stopy, prowadzenie piłki w 

dowolny sposób ze zmianą tempa i kierunku 

• koszykówka: zwód pojedynczy przodem do piłki i rzut do kosza z dwutaktu po podaniu przez współćwiczącego, podania oburącz sprzed klatki 

piersiowej ze zmianą kierunku i miejsca 

• piłka ręczna: rzut na bramkę z wyskoku po zwodzie pojedynczym przodem i po podaniu przez współćwiczącego 

• piłka siatkowa : łączone odbicie piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w parach, rozegranie na trzy, zagrywka sposobem dolnym 

 

- znajomość podstawowych przepisów gier zespołowych 

- umiejętność sędziowania fragmentu gry szkolnej/ uproszczonej 

- znajomość zasad korzystania ze sprzętu sportowego 

- umiejętność przeprowadzenia prawidłowej rozgrzewki 

- obliczanie wskaźnika BMI , interpretacja siatek centylowych 

 

g)  wymagania szczegółowe KLASA VIII : 

 

- postawa ucznia i jego kompetencje społeczne 

- systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć 



- sprawność fizyczna: wybrane próby z MTSF i ISF Zuchory ( siła mięśni brzucha, gibkość, skok w 

 dal z miejsca, bieg 50 m ze startu wysokiego, bieg wahadłowy 4x10 m, zwis na drążku/ 

 podciąganie na drążku, biegi średnie 800m/ 1000m ), pomiar tętna przed i po wysiłku, testowej   

  Coopera 

- umiejętności ruchowe : 

 

• gimnastyka: stanie na głowie, przerzut bokiem, piramidy „dwójkowe”/ „ trójkowe” 

• piłka nożna: zwód pojedynczy przodem do piłki i uderzenie na bramkę prostym 

podbiciem lub wewnętrzną częścią stopy, prowadzenie piłki ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się 

• koszykówka: zwód pojedynczy przodem i rzut do kosza z dwutaktu po padaniu od współćwiczącego, podania oburącz sprzed klatki piersiowej 

ze zmianą miejsca i kierunku 

• piłka ręczna : rzut na bramkę z wyskoku po zwodzie pojedynczym i podaniu piłki przez współćwiczącego 

• piłka siatkowa: wystawienie piłki sposobem oburącz górnym, zagrywka sposobem dolnym 

 

- znajomość podstawowych przepisów gier zespołowych 

- znajomość wskaźnika BMI i interpretacja siatek centylowych 

- znajomość podstawowych zasad zdrowego trybu życia ( higiena, piramida żywienia, aktywność 

  fizyczna, rekreacja ) 

- znajomość przyczyn i skutków otyłości , zagrożeń wynikających z nadmiernego odchudzania się 

- znajomość współczesnych aplikacji internetowych i urządzeń elektronicznych do oceny swojej 

  własnej aktywności fizycznej 

 

 

4. Przykładowa forma ewaluacji programu : 

 

ANKIETA 

 

 

1. Czy lubisz lekcje wychowania fizycznego? 

 

    a) tak 

    b) raczej tak 

    c) nie 

    d) zdecydowanie nie 



 

 

 

 

2. Czy bierzesz chętnie udział we wszystkich lekcjach wychowania fizycznego? 

 

    a) tak 

    b) nie 

 

3. Które z podanych poniżej form aktywności fizycznej lubisz najbardziej? 

 

   a) gimnastyka 

   b) gry zespołowe 

   c) lekkoatletyka 

   d) gry i zabawy ruchowe 

   e) tańce   

 

4. Zaznacz, które ćwiczenia  gimnastyczne wykonujesz najchętniej? 

 

   a) przewroty w przód i w tył 

   b) skoki przez kozła i skrzynię 

   c) piramidy 

   d) ćwiczenia na drążku 

   e) stanie na rękach, stanie na głowie 

 

5. Zaznacz, które gry zespołowe lubisz najbardziej? 

   a) siatkówka 

   b) koszykówka 

   c) piłka nożna 

   d) piłka ręczna 

 

6. Zaznacz, które konkurencje lekkoatletyczne wykonujesz najchętniej? 

 

   a) biegi krótkie ( 60 m , 100 m ) 



   b) biegi średnie ( 400m, 800m ) 

   c) biegi długie ( np. test Coopera ) 

   d) skok w dal 

   e) rzuty piłeczką palantową/ tenisową 

 

7. Czy uczęszczasz na na sportowe zajęcia dodatkowe organizowane w szkole? 

 

   a) tak 

   b) nie 

 

8. Czy chciałbyś, aby w szkole była przygotowywana ścienna gazetka sportowa? 

 

   a) tak 

   b) nie 

 

 

9. Które z podanych przyczyn powodują, że nie ćwiczysz w trakcie lekcji wychowania fizycznego? 

 

   a) brak stroju 

   b) stan zdrowia 

   c) nieciekawa lekcja 

   d) niechęć do formy aktywności , która akurat będzie realizowana 

 

10.  Czy Twoi rodzice są skłonni wypisać Ci zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego, pomimo 

 braku powodów zdrowotnych i jakichkolwiek innych? 

 

   a) tak 

   b) nie 

   c) czasami 

 

11. Czy lekcje wychowania fizycznego są ciekawe i interesujące ? 

 

   a) tak 

   b) nie 



   c) czasami 

 

12. Czy  w trakcie zajęć wychowania fizycznego panuje właściwa atmosfera ? 

 

   a) tak 

   b) raczej tak 

   c) nie 

   d) zdecydowanie nie 

 

13. Czy lubisz swojego nauczyciela wychowania fizycznego ? 

 

      a) tak 

      b) nie 

c) nie zawsze 

 

 

 

14. Czy uważasz, że ocena z wychowania fizycznego jest zawsze obiektywna i sprawiedliwa? 

 

       a) tak 

       b) nie 

       c) nie zawsze 

 

15.  Czy znasz wymagania i szczegółowe kryteria oceniania semestralne i roczne z wychowania fizycznego? 

 

   a) tak 

   b) nie 

 

16 . Podaj propozycję zmian, które chciałbyś/ chciałabyś wprowadzić na lekcjach wychowania fizycznego : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

…………………………………………………... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa IV szkoły podstawowej                                                                                                                   Liczba godzin – 130 

Lp. Treści programu wychowania fizycznego 
Liczba 

godzin 

Termin 

realizacji 

I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna 6 IX – X, V, VI 

II. Aktywność fizyczna 110 IX – V 

III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej 6 IX – VI 

IV. Edukacja zdrowotna 8 IX - VI 

 

L

p. 
Treści programu 

Kompetencje 

społeczne 

Umiejętno

ści 

Sprawność 

motoryczna 
Wiadomości 

Termin 

realizacji 
Liczba godzin 

I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna: 6 godz. 

1. 

Diagnoza siły mięśni brzucha i 

gibkości dolnego odcinka 

kręgosłupa według 

Międzynarodowego Testu 

Sprawności Fizycznej 

Uczeń bierze 

aktywny udział w 

próbach testu 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

kolejne 

próby testu 

Uczeń kształtuje 

siłę, gibkość 

Uczeń wie, do 

czego służą testy 

sprawności 

fizycznej 

IX – X, V, VI 2 



2. Pomiar wysokości i masy ciała 

Uczeń chętnie 

podchodzi do 

pomiarów 

antropometrycznych 

Uczeń 

potrafi 

swoje 

wyniki 

nanieść na 

siatki 

centylowe 

 

Uczeń wie, co to 

jest rozwój 

fizyczny i jak go 

można mierzyć 

IX, V 2 

3. 
Diagnoza wydolności fizycznej 

– Próba Ruffiera 

Uczeń jest 

świadomy potrzeby 

systematycznej 

kontroli wydolności 

fizycznej 

Uczeń 

potrafi 

przeprowa

dzić Próbę 

Ruffiera, 

umie 

zmierzyć 

tętno 

metodą 

palpacyjną 

Uczeń kształtuje 

wydolność 

fizyczną 

Uczeń zna 

wartość tętna 

spoczynkowego 

dla swojego 

wieku 

IX, V 2 

II. Aktywność fizyczna: 110 godz. 

1. 

Marszobieg terenowy, biegi 

przełajowe, zabawy ruchowe w 

terenie 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach 

terenowych 

Uczeń 

potrafi 

zmierzyć 

tętno 

techniką 

palpacyjną 

Uczeń kształtuje 

wydolność i 

wytrzymałość 

fizyczną 

Uczeń wie, jakie 

jest dla niego 

maksymalne 

tętno wysiłkowe 

IX – X, IV – V 4 

2. 

Marsz terenowy zimą, gry i 

zabawy ruchowe na śniegu, 

jazda na sankach 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach 

hartujących 

organizm 

Uczeń 

potrafi 

bezpieczni

e poruszać 

się w 

terenie 

zimą 

Uczeń hartuje 

organizm 

Uczeń wie, na 

czym polega 

hartowanie 

organizmu 

XII – II 2 

3. Bieg na orientację 
Uczeń współpracuje 

w grupie 

Uczeń 

potrafi 

korzystać z 

Uczeń kształtuje 

wydolność i 

Uczeń zna 

sportowe 
IX, IV, V 2 



mapy 

topografic

znej terenu 

wytrzymałość 

fizyczną 

odmiany biegu 

na orientację 

4. 
Start niski, nauka techniki biegu 

krótkiego, bieg na 30 – 40 m 

Uczeń starannie 

wykonuje kolejne 

ćwiczenia 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

start niski, 

skiping a, 

c 

Uczeń kształtuje 

szybkość, siłę, 

zwinność, 

koordynację, 

gibkość 

Uczeń zna 

komendy do 

startu niskiego 

IX, V 4 

5. 

Start wysoki, technika biegu 

długiego, biegi na dystansach 

od 300 m do 400 m 

Uczeń pokonuje 

dystans biegu 

długiego 

Uczeń 

potrafi 

rozpocząć 

bieg długi 

od startu 

wysokiego

, umie 

rozłożyć 

siły w 

trakcie 

biegu 

długiego 

Uczeń kształtuje 

wytrzymałość i 

wydolność 

fizyczną 

Uczeń zna 

ogólne zasady 

rozgrywania 

biegu 

maratońskiego 

IX, X, IV, V 4 

6. 

Rzut piłeczką palantową, rzuty 

piłkami lekarskimi: 3kg 

( ewentualnie tenisową) 

Uczeń zachowuje 

szczególne zasady 

bezpieczeństwa 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

rzut 

piłeczką 

palantową 

sposobem 

naturalny

m z 

miejsca i 

biegu, 

wykonuje 

rzuty piłką 

Uczeń kształtuje 

szybkość, siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

konkurencje 

rzutowe w 

lekkoatletyce 

IX, X, IV, V 4 



lekarską z 

ustawienia 

przodem i 

tyłem do 

kierunku 

rzutu 

7. Skok w dal 

Uczeń pomaga 

nauczycielowi w 

prowadzeniu lekcji 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

skok w dal 

techniką 

naturalną z 

rozbiegu 

Uczeń kształtuje 

siłę, szybkość, 

zwinność, 

gibkość 

Uczeń zna 

konkurencje 

skocznościowe 

w lekkoatletyce 

IX, X, IV, V 4 

8. 
Gry i zabawy ruchowe 

ogólnorozwojowe 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach 

Uczeń 

umie 

wykonać 

skoki 

przez 

skakankę, 

pokonywa

ć 

dowolnym 

sposobem 

różnorodn

e 

przeszkod

y 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację, 

gibkość, 

szybkość 

Uczeń zna 

reguły zabaw 
X 4 

9. 

Ćwiczenia zwinnościowo – 

akrobatyczne (przewroty 

gimnastyczne) 

Uczeń stosuje samo 

ochronę 

Uczeń 

wykonuje 

przewrót w 

przód z 

przysiadu 

podpartego 

lub 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację, 

gibkość 

Uczeń zna 

podział ćwiczeń 

gimnastycznych 

XI, XII 4 



półprzysia

du do 

przysiadu 

podpartego 

10

. 
Skoki zawrotne przez ławeczkę 

Uczeń chętnie 

wykonuje ćwiczenia 

Uczeń 

porafi 

wykonać 

skok 

zawrotny z 

odbicia z 

jednej nogi 

lub z 

odbicia 

obunóż 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację 

ruchową 

Uczeńzna 

obiekty i 

urządzenia 

sportowe w 

swoim 

środowisku 

XI, XII 4 

11

. 

Ćwiczenia równoważne na 

ławeczce 

Uczeń kontroluje i 

ocenia 

współćwiczących 

Uczeń 

wykonuje 

przejścia 

równoważ

ne po 

ławeczce, 

stanie 

równoważ

ne, 

wspięcia 

na palce, 

obroty, 

zeskoki z 

ławeczki 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację, 

gibkość 

Uczeń wymienia 

przyrządy 

gimnastyczne do 

ćwiczeń 

równoważnych 

XI, XII 4 

12

. 
Układ ćwiczeń gimnastycznych 

Uczeń zwraca 

uwagę na estetykę i 

harmonię ćwiczeń 

gimnastycznych 

Uczeń 

wykonuje 

układ 

gimnastyc

zny 

składający 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację 

ruchową, 

gibkość 

Uczeń wie, jak 

ocenia się 

ćwiczenia 

gimnastyczne 

XI, XII 4 



się z 

następując

ych 

elementów

: postawa 

zasadnicza

, przysiad 

podparty, 

przewrót w 

przód, klęk 

podparty, 

leżenie 

przewrotne

, przewrót 

w tył 

13

. 

Gry i zabawy ruchowe: bieżne, 

skoczne, rzutne, z 

mocowaniem, orientacyjno – 

porządkowe 

Uczeń angażuje się 

w przygotowanie i 

organizację zabaw 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

proste 

zadania 

ruchowe w 

zabawach 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

zwinność, 

koordynację 

ruchową, 

skoczność, siłę 

Uczeń zna 

zasady 

rywalizacji w 

duchu fair play 

IX – VI 4 

14

. 

Gra drużynowa: „W dwa 

ognie” 

Uczeń współpracuje 

w drużynie 

Uczeń 

potrafi 

chwycić 

piłkę 

oburącz i 

rzucić 

piłkę 

oburącz 

lub 

jednorącz 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację, 

gibkość 

Uczeń zna 

przepisy gry, 

wie, co 

symbolizuje 

flaga olimpijska 

V 6 

15

. 

Gry i zabawy ruchowe z 

elementami minipiłki nożnej 

Uczeń stosuje 

zasadę fair play 

Uczeń 

umie 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

Uczeń zna 

wymiary boiska 
IX, IV 4 



przyjąć, 

podać, 

prowadzić 

i uderzyć 

piłkę 

dowolną 

nogą 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

do minipiłki 

nożnej, wie, co 

symbolizuje 

znicz olimpijski 

16

. 

Technika piłki nożnej: przyjęcie 

i uderzenie piłki wewnętrzną 

częścią stopy 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w grze 

szkolnej, właściwej, 

uproszczonej, 

małych grach 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

przyjęcie i 

uderzenie 

piłki 

wewnętrzn

ą częścią 

stopy w 

miejscu i 

ruchu 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

przepisy 

dotyczące gry 

piłką 

IX, IV 8 

17

. 

Gry i zabawy ruchowe z 

elementami minikoszykówki 

Uczeń pomaga w 

organizacji zabaw 

Uczeń 

potrafi 

kozłować 

piłkę, 

chwytać i 

podawać 

piłkę oraz 

rzucać 

piłkę do 

kosza 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

wymiary boiska 

do 

minikoszykówki 

X, XI 6 

18

. 

Technika minikoszykówki: 

kozłowanie piłki po prostej ze 

zmianą ręki kozłującej, chwyty 

i podania piłki oburącz sprzed 

klatki piersiowej w miejscu, 

rzuty do kosza z miejsca 

Uczeń szanuje sprzęt 

sportowy 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

kozłowani

e piłki po 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

podstawowe 

przepisy 

dotyczące gry 

piłką 

X, XI 8 



prostej, ze 

zmianą 

ręki 

kozłującej, 

chwyt i 

podanie 

oburącz 

sprzed 

klatki 

piersiowej, 

rzut do 

kosza 

oburącz z 

miejsca 

19

. 

Gry i zabawy ruchowe z 

elementami minipiłki ręcznej 

Uczeń sędziuje 

zabawy i gry 

ruchowe 

Uczeń 

potrafi 

kozłować 

piłkę i 

podawać 

piłkę oraz 

rzucać 

piłką do 

bramki 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

wymiary boiska 

do minipiłki 

ręcznej 

I, II 6 

20

. 

Technika minipiłki ręcznej: 

kozłowanie piłki po prostej ze 

zmianą ręki kozłującej, chwyt 

piłki oburącz, podanie 

jednorącz, rzut na bramkę z 

miejsca 

Uczeń chętnie 

przychodzi na 

dodatkowe zajęcia 

rekreacyjno – 

sportowe – 

pozalekcyjne 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

kozłowani

e piłki po 

prostej, ze 

zmianą 

ręki 

kozłującej, 

chwyt piłki 

oburącz, 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

podstawowe 

przepisy 

dotyczące gry 

piłką 

I, II 8 



podanie 

półgórne 

jednorącz 

w miejscu, 

rzut na 

bramkę z 

miejsca 

21

. 

Gry i zabawy ruchowe z 

elementami minipiłki siatkowej 

Uczeń identyfikuje 

się z sukcesami 

sportowymi drużyny 

szkolnej 

Uczeń 

potrafi 

chwytać i 

rzucać 

piłkę 

siatkową, 

odbijać 

dowolnym 

sposobem 

Uczeń kształtuje 

siłę, 

koordynację 

ruchową, 

gibkość 

Uczeń zna 

wymiary boiska 

do minipiłki 

siatkowej 

II, III 8 

22

. 

Technika minipiłki siatkowej: 

odbicia piłki sposobem oburącz 

górnym 

Uczeń ogląda mecze 

piłki siatkowej w 

mediach 

Uczeń 

potrafi 

odbijać 

piłkę 

sposobem 

oburącz 

górnym 

Uczeń kształtuje 

siłę, 

koordynację 

ruchową, 

gibkość 

Uczeń zna 

podstawowe 

przepisy 

dotyczące gry 

piłką 

II, III 8 

23

. 

Organizacja aktywnych form 

spędzania czasu wolnego 

Uczeń podejmuje 

aktywność fizyczną 

w czasie wolnym 

Uczeń 

potrafi 

organizow

ać 

indywidual

ną i 

zespołową 

formę 

aktywnośc

i fizycznej 

w gronie 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

podstawowe 

przepisy 

organizowanych 

form aktywności 

fizycznej 

VI 2 



rówieśnikó

w 

III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej: 6 godz. 

1. 
Regulamin sali gimnastycznej i 

boiska sportowego 

Uczeń przestrzega 

regulaminów sali 

gimnastycznej i 

boisk sportowych 

Uczeń 

potrafi 

stosować 

zasady 

ochrony i 

samo 

ochrony 

podczas 

ćwiczeń 

Uczeń kształtuje 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

regulamin sali 

gimnastycznej i 

boiska 

sportowego 

IX, VI 2 

2. 

Bezpieczna organizacja zajęć 

ruchowych w szkole i poza 

szkołą 

Uczeń jest 

świadomy zagrożeń 

i niebezpieczeństw 

związanych z 

aktywnością 

fizyczną 

Uczeń 

potrafi w 

sposób 

bezpieczny 

zorganizo

wać grę 

lub zabawę 

ruchową 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń wie, jak 

bezpiecznie 

korzystać ze 

sprzętu 

sportowego i 

urządzeń 

sportowych 

IX 2 

3. 
Zachowanie w razie wypadku 

podczas zajęć ruchowych 

Uczeń jest zawsze 

gotowy do niesienia 

pomocy innym 

Uczeń 

współprac

uje z 

nauczyciel

em przy 

udzielaniu 

pierwszej 

pomocy 

 

Uczeń zna 

zasady 

udzielania 

pierwszej 

pomocy w 

szkole, zna 

numer 112 

V, VI 2 

IV. Edukacja zdrowotna 8 godz. 

1. 
Aktywność fizyczna i jej 

wpływ na zdrowie 

Uczeń chętnie 

podejmuje dowolne 

formy aktywności 

fizycznej 

Uczeń 

posiada 

odpowiedn

i zasób 

umiejętnoś

Uczeń kształtuje 

koordynację 

ruchową, 

gibkość, siłę, 

Uczeń zna 

wpływ 

regularnej 

aktywności 

fizycznej na 

I 2 



ci 

ruchowych 

wytrzymałość, 

szybkość 

zdrowie 

człowieka 

2. Piramida żywienia 

Uczeń jest 

świadomy znaczenia 

prawidłowego 

odżywiania dla 

zdrowia 

Uczeń 

umie 

właściwie 

interpreto

wać opisy 

produktów 

żywnościo

wych 

 

Uczeń zna nową 

piramidę 

żywienia 

II 2 

3. Postawa ciała 

Uczeń świadomie 

przyjmuje 

prawidłową postawę 

ciała 

Uczeń 

prawidłow

o siedzi w 

ławce, nosi 

plecak do 

szkoły we 

właściwy 

sposób, 

ergonomic

znie  

podnosi i 

przenosi 

ciężary 

Uczeń kształtuje 

koordynację 

ruchową, siłę, 

równowagę 

Uczeń wie, jak 

wygląda 

prawidłowa 

postawa ciała 

III 2 

4. 
Higiena osobista i strój 

sportowy 

Uczeń ćwiczy 

zawsze w stroju 

sportowym 

Uczeń 

dobiera 

strój 

sportowy 

do 

odpowiedn

iego 

miejsca 

ćwiczeń 

oraz 

rodzaju 

 

Uczeń zna 

zasady higieny 

osobistej 

IV 2 



aktywnośc

i fizycznej, 

umie dbać 

o higienę 

osobistą 
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Lp Treści programu wychowania fizycznego 
Liczba 

godzin 

Termin 

realizacji 

I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna 6 IX – X, V, VI 

II. Aktywność fizyczna 110 IX – V 

III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej 6 IX – VI 

IV. Edukacja zdrowotna 8 IX - VI 

 

 

L

p. 
Treści programu 

Kompetencje 

społeczne 

Umiejętno

ści 

Sprawność 

motoryczna 
Wiadomości 

Termin 

realizacji 
Liczba godzin 

I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna: 6 godz. 

1. 

Diagnoza siły mięśni ramion i 

gibkości dolnego odcinka 

kręgosłupa według 

Uczeń bierze 

aktywny udział w 

próbach testu 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

Uczeń kształtuje 

siłę, gibkość 

Uczeń wie, do 

czego służą testy 

sprawności 

IX – X, V, VI 2 



Międzynarodowego Testu 

Sprawności Fizycznej 

kolejne 

próby testu 

fizycznej, zna 

nazwę 

przykładowego 

testu 

2. 

Ćwiczenia mięśni posturalnych, 

ćwiczenia koordynacji 

ruchowej 

Uczeń chętnie 

ćwiczy wybrane 

grupy mięśni 

posturalnych 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

ćwiczenie 

w 

określonej 

pozycji 

wyjściowe

j, posiada 

zasób 

ćwiczeń 

koordynac

yjnych 

Uczeń kształtuje 

zdolności 

kondycyjne, 

koordynacyjne i 

gibkość 

Uczeń wie, co to 

jest rozwój 

motoryczny i od 

czego zależy 

IX, V 2 

3. 
Diagnoza wydolności fizycznej 

– Test Coopera 

Uczeń jest 

świadomy potrzeby 

systematycznej 

kontroli wydolności 

fizycznej 

Uczeń 

potrafi 

przeprowa

dzić Test 

Coopera, 

umie 

zmierzyć 

tętno 

metodą 

palpacyjną 

Uczeń kształtuje 

wydolność 

fizyczną 

Uczeń zna 

wartość tętna 

spoczynkowego 

dla swojego 

wieku 

IX, V 2 

II. Aktywność fizyczna: 110 godz. 

1. 

Marszobieg terenowy, biegi 

przełajowe, zabawy ruchowe w 

terenie 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach 

terenowych 

Uczeń 

potrafi 

zmierzyć 

tętno 

techniką 

palpacyjną 

Uczeń kształtuje 

wydolność i 

wytrzymałość 

fizyczną 

Uczeń wie, jakie 

jest dla niego 

maksymalne 

tętno wysiłkowe 

IX – X, IV – V 4 



2. 

Marsz terenowy zimą, gry i 

zabawy ruchowe na śniegu, 

jazda na sankach 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach 

hartujących 

organizm 

Uczeń 

potrafi 

bezpieczni

e poruszać 

się w 

terenie 

zimą 

Uczeń hartuje 

organizm 

Uczeń wie, na 

czym polega 

hartowanie 

organizmu 

XII – II 2 

3. Bieg na orientację 
Uczeń współpracuje 

w grupie 

Uczeń 

potrafi 

korzystać z 

mapy 

topografic

znej terenu 

Uczeń kształtuje 

wydolność i 

wytrzymałość 

fizyczną 

Uczeń zna 

sportowe 

odmiany biegu 

na orientację 

IX, IV, V 2 

4. 
Start niski, nauka techniki biegu 

krótkiego, bieg na 40 – 50 m 

Uczeń starannie 

wykonuje kolejne 

ćwiczenia 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

start niski, 

skiping a, 

c 

Uczeń kształtuje 

szybkość, siłę, 

zwinność, 

koordynację, 

gibkość 

Uczeń zna 

komendy do 

startu niskiego 

IX, V 4 

5. 

Start wysoki, technika biegu 

długiego, biegi na dystansach 

od 400 m do 600 m 

Uczeń pokonuje 

dystans biegu 

długiego 

Uczeń 

potrafi 

rozpocząć 

bieg długi 

od startu 

wysokiego

, umie 

rozłożyć 

siły w 

trakcie 

biegu 

długiego 

Uczeń kształtuje 

wytrzymałość i 

wydolność 

fizyczną 

Uczeń zna 

ogólne zasady 

rozgrywania 

biegu 

maratońskiego 

IX, X, IV, V 4 

6. 

Rzut piłeczką palantową, rzuty 

piłkami lekarskimi: 3 kg 

( ewentualnie tenisową) 

Uczeń zachowuje 

szczególne zasady 

bezpieczeństwa 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

Uczeń kształtuje 

szybkość, siłę, 

Uczeń zna 

konkurencje 
IX, X, IV, V 4 



rzut 

piłeczką 

palantową 

sposobem 

naturalny

m z 

miejsca i 

biegu, 

wykonuje 

rzuty piłką 

lekarską z 

ustawienia 

przodem i 

tyłem do 

kierunku 

rzutu 

koordynację 

ruchową 

rzutowe w 

lekkoatletyce 

7. Skok w dal 

Uczeń pomaga 

nauczycielowi w 

prowadzeniu lekcji 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

skok w dal 

techniką 

naturalną z 

rozbiegu 

Uczeń kształtuje 

siłę, szybkość, 

zwinność, 

gibkość 

Uczeń zna 

konkurencje 

skocznościowe 

w lekkoatletyce 

IX, X, IV, V 4 

8. 
Gry i zabawy ruchowe 

ogólnorozwojowe 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach 

Uczeń 

umie 

wykonać 

skoki 

przez 

skakankę, 

pokonywa

ć 

dowolnym 

sposobem 

różnorodn

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację, 

gibkość, 

szybkość 

Uczeń zna 

reguły zabaw 
X 6 



e 

przeszkod

y 

9. 

Ćwiczenia zwinnościowo – 

akrobatyczne (przewroty 

gimnastyczne) 

Uczeń stosuje samo 

ochronę 

Uczeń 

wykonuje 

przewrót w 

przód z 

przysiadu 

podpartego 

lub 

półprzysia

du do 

przysiadu 

podpartego 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację, 

gibkość 

Uczeń zna 

podział ćwiczeń 

gimnastycznych 

XI, XII 4 

10

. 
Skok rozkroczny przez kozła 

Uczeń chętnie 

wykonuje ćwiczenia 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

skok 

rozkroczny 

przez 

kozła 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

podział skoków 

gimnastycznych 

XI, XII 4 

11

. 

Ćwiczenia równoważne na 

ławeczce – układ według 

inwencji ucznia 

Uczeń kontroluje i 

ocenia 

współćwiczących 

Uczeń 

wykonuje 

przejścia 

równoważ

ne po 

ławeczce, 

stanie 

równoważ

ne, 

wspięcia 

na palce, 

obroty, 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację, 

gibkość 

Uczeń wymienia 

przyrządy 

gimnastyczne do 

ćwiczeń 

równoważnych 

XI, XII 4 



zeskoki z 

ławeczki 

12

. 
Układ gimnastyczny na ścieżce 

Uczeń zwraca 

uwagę na estetykę i 

harmonię ćwiczeń 

gimnastycznych 

Uczeń 

wykonuje 

układ 

gimnastyc

zny 

składający 

się z 

następując

ych 

elementów

: postawa 

zasadnicza

, przysiad 

podparty, 

przewrót w 

przód, klęk 

podparty, 

przewrót w 

tył, podpór 

łukiem 

leżąc 

tyłem 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację 

ruchową, 

gibkość 

Uczeń wie, jak 

ocenia się 

ćwiczenia 

gimnastyczne 

XI, XII 4 

13

. 
Tańce – polonez / polka 

Uczeń kulturalnie 

się zachowuje 

podczas tańca 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

podstawo

wy krok i 

układ 

poloneza/ 

polki 

Uczeń kształtuje 

koordynację 

ruchową i 

gibkość 

Uczeń zna 

polskie tańce 

narodowe 

IX – VI 2 

14

. 

Gry drużynowe i indywidualne: 

„W dwa ognie”, „W cztery 

Uczeń współpracuje 

w drużynie 

Uczeń 

potrafi 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

Uczeń zna 

przepisy gry, 
V 12 



ognie”, „Kwadrant”, 

badminton, tenis stołowy, ringo 

chwycić 

piłkę 

oburącz i 

rzucić 

piłkę 

oburącz 

lub 

jednorącz 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację, 

gibkość 

wie kiedy 

zorganizowana 

starożytne 

igrzyska 

olimpijskie 

15

. 

Gry i zabawy ruchowe z 

elementami minipiłki nożnej 

Uczeń stosuje 

zasadę fair play 

Uczeń 

umie 

przyjąć, 

podać, 

prowadzić 

i uderzyć 

piłkę 

dowolną 

nogą 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

wymiary boiska 

do minipiłki 

nożnej, wie, co 

symbolizuje 

znicz olimpijski 

IX, IV 4 

16

. 

Technika piłki nożnej: przyjęcie 

i uderzenie piłki prostym 

podbiciem 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w grze 

szkolnej, właściwej, 

uproszczonej, 

małych grach 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

przyjęcie i 

uderzenie 

prostym 

podbiciem 

w miejscu 

i ruchu 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

przepisy 

dotyczące gry 

piłką 

IX, IV 8 

17

. 

Gry i zabawy ruchowe z 

elementami minikoszykówki 

Uczeń pomaga w 

organizacji zabaw 

Uczeń 

potrafi 

kozłować 

piłkę, 

chwytać i 

podawać 

piłkę oraz 

rzucać 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

wymiary boiska 

do 

minikoszykówki 

X, XI 4 



piłkę do 

kosza 

18

. 

Technika minikoszykówki: 

kozłowanie piłki po prostej ze 

zmianą ręki kozłującej i 

kierunku poruszania się, 

chwyty i podania piłki oburącz 

sprzed klatki piersiowej w 

biegu, rzuty do kosza z 

dwutaktu 

Uczeń ustawia 

sprzęt sportowy do 

lekcji 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

kozłowani

e piłki po 

prostej, ze 

zmianą 

ręki 

kozłującej 

i kierunku 

poruszania 

się, chwyt 

i podanie 

oburącz 

sprzed 

klatki 

piersiowej, 

rzut do 

kosza z 

dwutaktu 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

podstawowe 

przepisy 

dotyczące gry 

piłką 

X, XI 8 

19

. 

Gry i zabawy ruchowe z 

elementami minipiłki ręcznej 

Uczeń sędziuje 

zabawy i gry 

ruchowe 

Uczeń 

potrafi 

kozłować 

piłkę i 

podawać 

piłkę oraz 

rzucać 

piłką do 

bramki 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

wymiary boiska 

do minipiłki 

ręcznej 

I, II 4 

20

. 

Technika minipiłki ręcznej: 

kozłowanie piłki po prostej ze 

zmianą ręki kozłującej i 

Uczeń chętnie 

przychodzi na 

dodatkowe zajęcia 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

Uczeń zna 

podstawowe 

przepisy 

I, II 8 



kierunku poruszania się, chwyt 

piłki oburącz, podanie 

jednorącz, rzut na bramkę z 

biegu 

rekreacyjno – 

sportowe – 

pozalekcyjne 

kozłowani

e piłki po 

prostej, ze 

zmianą 

ręki 

kozłującej 

i kierunku 

poruszania 

się, chwyt 

piłki 

oburącz, 

podanie 

półgórne 

jednorącz 

w miejscu, 

rzut na 

bramkę z 

biegu 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

dotyczące gry 

piłką 

21

. 

Gry i zabawy ruchowe z 

elementami minipiłki siatkowej 

Uczeń identyfikuje 

się z sukcesami 

sportowymi drużyny 

szkolnej 

Uczeń 

potrafi 

chwytać i 

rzucać 

piłkę 

siatkową, 

odbijać 

dowolnym 

sposobem 

Uczeń kształtuje 

siłę, 

koordynację 

ruchową, 

gibkość 

Uczeń zna 

wymiary boiska 

do minipiłki 

siatkowej 

II, III 4 

22

. 

Technika minipiłki siatkowej: 

odbicia piłki sposobem oburącz 

górnym, zagrywka dolna 

Uczeń ogląda mecze 

piłki siatkowej w 

mediach 

Uczeń 

potrafi 

odbijać 

piłkę 

sposobem 

oburącz 

górnym, 

Uczeń kształtuje 

siłę, 

koordynację 

ruchową, 

gibkość 

Uczeń zna 

podstawowe 

przepisy 

dotyczące gry 

piłką 

II, III 8 



zagrywkę 

dolną z 3 – 

4m 

23

. 

Organizacja aktywnych form 

spędzania czasu wolnego 

Uczeń podejmuje 

aktywność fizyczną 

w czasie wolnym 

Uczeń 

potrafi 

organizow

ać 

indywidual

ną i 

zespołową 

formę 

aktywnośc

i fizycznej 

w gronie 

rówieśnikó

w 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

podstawowe 

przepisy 

organizowanych 

form aktywności 

fizycznej 

VI 2 

III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej: 6 godz. 

1. 
Bezpieczne korzystanie ze 

sprzętu sportowego 

Uczeń korzysta ze 

sprzętu sportowego 

tylko zgodnie z jego 

przeznaczeniem 

Uczeń 

potrafi 

ustawić 

sprzęt 

sportowy 

do zajęć 

 

Uczeń zna 

podstawowe 

funkcje i 

zastosowanie 

urządzeń 

sportowych 

IX, VI 2 

2. 
Bezpieczna aktywność fizyczna 

w górach i nad wodą 

Uczeń jest 

świadomy zagrożeń 

i niebezpieczeństw 

związanych z 

aktywnością 

fizyczną w górach i 

nad wodą 

Uczeń 

potrafi 

bezpieczni

e 

wędrować 

po górach, 

korzystać z 

akwenów 

wodnych 

 

Uczeń zna 

zasady 

bezpiecznego 

wypoczynku 

nad wodą i w 

górach 

IX 2 

3. Elementy samoobrony 
Uczeń unika sytuacji 

konfliktowych 

Uczeń 

potrafi 
 

Uczeń zna 

podstawowe 
V, VI 2 



obronić się 

przed 

atakiem 

innej 

osoby 

metody 

samoobrony 

IV. Edukacja zdrowotna 8 godz. 

1. 
Zdrowie i jego pozytywne 

mierniki 

Uczeń zawsze dba o 

zdrowie własne i 

innych 

Uczeń 

wykonuje 

ćwiczenia 

kształtując

e nawyk 

prawidłow

ej postawy 

ciała, 

wykonuje 

ćwiczenia 

oddechow

e i 

relaksacyj

ne 

Uczeń kształtuje 

koordynację 

ruchową, 

gibkość, siłę, 

wydolność, 

szybkość 

Uczeń wymienia 

pozytywne 

mierniki 

zdrowia 

I 2 

2. Hartowanie organizmu 

Uczeń chętnie 

ćwiczy na świeżym 

powietrzu w różnych 

porach roku 

Uczeń 

umie 

dobrać 

strój do 

aktywnośc

i fizycznej 

na 

świeżym 

powietrzu 

w różnych 

porach 

roku 

Hartuje 

organizm, 

kształtuje 

wydolność 

fizyczną 

Uczeń zna 

zasady 

hartowania 

organizmu 

II 2 

3. 
Profilaktyka przed niską i 

wysoką temperaturą 

Uczeń jest 

świadomy zagrożeń 

Uczeń 

potrafi 

Hartuje 

organizm, 

Uczeń wie jakie 

ubrania są 
III 2 



związanych z niską i 

wysoką temperaturą 

zabezpiecz

yć się 

przed 

działaniem 

niskiej i 

wysokiej 

temperatur

y 

otoczenia 

kształtuje 

wydolność 

fizyczną 

odpowiednie do 

aktywności 

fizycznej w 

niskiej i 

wysokiej 

temperaturze 

4. 
Choroby cywilizacyjne – 

otyłość 

Uczeń unika 

produktów 

żywnościowych 

prowadzących do 

otyłości 

Uczeń 

umie 

właściwie 

odczytać 

skład 

produktów 

żywnościo

wych 

 

Uczeń wymienia 

zagrożenia 

wynikające z 

nadmiernej 

otyłości 

IV  

 

 

Klasa VI szkoły podstawowej 

Lp. Treści programu wychowania fizycznego 
Liczba 

godzin 

Termin 

realizacji 

I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna 6 IX – X, V, VI 

II. Aktywność fizyczna 110 IX – V 

III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej 6 IX – VI 

iV. Edukacja zdrowotna 8 IX - VI 

 

 

L

p. 
Treści programu 

Kompetencje 

społeczne 

Umiejętno

ści 

Sprawność 

motoryczna 
Wiadomości 

Termin 

realizacji 
Liczba godzin 

I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna: 6 godz. 



1. 

Diagnoza siły mięśni ramion, 

brzucha i gibkości dolnego 

odcinka kręgosłupa według 

Międzynarodowego Testu 

Sprawności Fizycznej 

Uczeń bierze 

aktywny udział w 

próbach testu 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

kolejne 

próby testu 

Uczeń kształtuje 

siłę, gibkość 

Uczeń wie, do 

czego służą testy 

sprawności 

fizycznej, zna 

nazwę 

przykładowego 

testu 

IX – X, V, VI 2 

2. 

Ćwiczenia mięśni posturalnych, 

ćwiczenia koordynacji 

ruchowej 

Uczeń chętnie 

ćwiczy wybrane 

grupy mięśni 

posturalnych 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

ćwiczenie 

w 

określonej 

pozycji 

wyjściowe

j, posiada 

zasób 

ćwiczeń 

koordynac

yjnych 

Uczeń kształtuje 

zdolności 

kondycyjne, 

koordynacyjne i 

gibkość 

Uczeń wie, co to 

jest rozwój 

motoryczny i od 

czego zależy 

IX, V 2 

3. 
Diagnoza wydolności fizycznej 

– Test Coopera 

Uczeń jest 

świadomy potrzeby 

systematycznej 

kontroli wydolności 

fizycznej 

Uczeń 

potrafi 

przeprowa

dzić Test 

Coopera, 

umie 

zmierzyć 

tętno 

metodą 

palpacyjną 

Uczeń kształtuje 

wydolność 

fizyczną 

Uczeń zna 

wartość tętna 

spoczynkowego 

dla swojego 

wieku 

IX, V 2 

II. Aktywność fizyczna: 110 godz. 

1. 

Marszobieg terenowy, biegi 

przełajowe, zabawy ruchowe w 

terenie 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w 

Uczeń 

potrafi 

zmierzyć 

Uczeń kształtuje 

wydolność i 

Uczeń wie, jakie 

jest dla niego 
IX – X, IV – V 6 



zajęciach 

terenowych 

tętno 

techniką 

palpacyjną 

wytrzymałość 

fizyczną 

maksymalne 

tętno wysiłkowe 

2. 

Marsz terenowy zimą, gry i 

zabawy ruchowe na śniegu, 

jazda na sankach 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach 

hartujących 

organizm 

Uczeń 

potrafi 

bezpieczni

e poruszać 

się w 

terenie 

zimą 

Uczeń hartuje 

organizm 

Uczeń wie, na 

czym polega 

hartowanie 

organizmu 

XII – II 2 

3. Bieg na orientację 
Uczeń współpracuje 

w grupie 

Uczeń 

potrafi 

korzystać z 

mapy 

topografic

znej terenu 

Uczeń kształtuje 

wydolność i 

wytrzymałość 

fizyczną 

Uczeń zna 

sportowe 

odmiany biegu 

na orientację 

IX, IV, V 2 

4. 
Start niski, nauka techniki biegu 

krótkiego, bieg na 50 – 60 m 

Uczeń starannie 

wykonuje kolejne 

ćwiczenia 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

start niski, 

skiping a, 

c 

Uczeń kształtuje 

szybkość, siłę, 

zwinność, 

koordynację, 

gibkość 

Uczeń zna 

komendy do 

startu niskiego 

IX, V 4 

5. 

Start wysoki, technika biegu 

długiego, biegi na dystansach 

od 600 m do 800 m 

Uczeń pokonuje 

dystans biegu 

długiego 

Uczeń 

potrafi 

rozpocząć 

bieg długi 

od startu 

wysokiego

, umie 

rozłożyć 

siły w 

trakcie 

biegu 

długiego 

Uczeń kształtuje 

wytrzymałość i 

wydolność 

fizyczną 

Uczeń zna 

ogólne zasady 

rozgrywania 

biegu 

maratońskiego 

IX, X, IV, V 4 



6. 

Rzut piłeczką palantową, rzuty 

piłkami lekarskimi: 3 kg 

( ewentualnie tenisową ) 

Uczeń zachowuje 

szczególne zasady 

bezpieczeństwa 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

rzut 

piłeczką 

palantową 

sposobem 

naturalny

m z 

miejsca i 

biegu, 

wykonuje 

rzuty piłką 

lekarską z 

ustawienia 

przodem i 

tyłem do 

kierunku 

rzutu 

Uczeń kształtuje 

szybkość, siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

konkurencje 

rzutowe w 

lekkoatletyce 

IX, X, IV, V 4 

7. Skok w dal 

Uczeń pomaga 

nauczycielowi w 

prowadzeniu lekcji 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

skok w dal 

techniką 

naturalną z 

rozbiegu 

Uczeń kształtuje 

siłę, szybkość, 

zwinność, 

gibkość 

Uczeń zna 

konkurencje 

skocznościowe 

w lekkoatletyce 

IX, X, IV, V 4 

8. Zabawa ruchowa „Super balon” 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach 

Uczeń 

potrafi 

chronić 

swój balon 

przed 

zniszczeni

em 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację, 

gibkość, 

szybkość 

Uczeń zna 

reguły zabawy 
X 4 



9. 

Ćwiczenia zwinnościowo – 

akrobatyczne (przewroty 

gimnastyczne) 

Uczeń stosuje 

samoochronę 

Uczeń 

wykonuje 

przewrót w 

przód i w 

tył z 

przysiadu 

podpartego 

do 

przysiadu 

podpartego 

/ rozkroku 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację, 

gibkość 

Uczeń zna 

podział ćwiczeń 

gimnastycznych 

XI, XII 4 

10

. 
Skok rozkroczny przez kozła 

Uczeń chętnie 

wykonuje ćwiczenia 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

skok 

rozkroczny 

przez 

kozła 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

podział skoków 

gimnastycznych 

XI, XII 4 

11

. 

Ćwiczenia równoważne na 

ławeczce – układ według 

inwencji ucznia 

Uczeń kontroluje i 

ocenia 

współćwiczących 

Uczeń 

wykonuje 

przejścia 

równoważ

ne po 

ławeczce, 

stanie 

równoważ

ne, 

wspięcia 

na palce, 

obroty, 

zeskoki z 

ławeczki 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację, 

gibkość 

Uczeń wymienia 

przyrządy 

gimnastyczne do 

ćwiczeń 

równoważnych 

XI, XII 4 

12

. 
Układ gimnastyczny na ścieżce 

Uczeń zwraca 

uwagę na estetykę i 

Uczeń 

wykonuje 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

Uczeń wie, jak 

ocenia się 
XI, XII 4 



harmonię ćwiczeń 

gimnastycznych 

układ 

gimnastyc

zny 

składający 

się z 

następując

ych 

elementów

: postawa 

zasadnicza

, przysiad 

podparty, 

przewrót w 

przód, klęk 

podparty, 

przewrót w 

tył, podpór 

łukiem 

leżąc 

tyłem 

koordynację 

ruchową, 

gibkość 

ćwiczenia 

gimnastyczne 

13

. 

Tańce – walc angielski 

( ewentualnie krakowiak lub 

inny taniec do wyboru ) 

Uczeń kulturalnie 

się zachowuje 

podczas tańca 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

podstawo

wy krok i 

figury 

walca 

angielskie

go 

Uczeń kształtuje 

koordynację 

ruchową i 

gibkość 

Uczeń wymienia 

polskie tańce 

ludowe 

IX – VI 2 

14

. 

Gry drużynowe i indywidualne: 

„W dwa ognie”, „W cztery 

ognie”, „Kwadrant”, 

badminton, tenis stołowy, ringo 

Uczeń współpracuje 

w drużynie 

Uczeń 

potrafi 

chwycić 

piłkę 

oburącz i 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

Uczeń zna 

przepisy gry, 

wie kiedy 

zorganizowana 

starożytne 

V 12 



rzucić 

piłkę 

oburącz 

lub 

jednorącz 

koordynację, 

gibkość 

igrzyska 

olimpijskie 

15

. 

Gry i zabawy ruchowe z 

elementami minipiłki nożnej 

Uczeń stosuje 

zasadę fair play 

Uczeń 

umie 

przyjąć, 

podać, 

prowadzić 

i uderzyć 

piłkę 

dowolną 

nogą 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

wymiary boiska 

do minipiłki 

nożnej, wie, co 

symbolizuje 

znicz olimpijski 

IX, IV 4 

16

. 

Technika piłki nożnej: przyjęcie 

i uderzenie piłki prostym 

podbiciem 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w grze 

szkolnej, właściwej, 

uproszczonej, 

małych grach 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

przyjęcie i 

uderzenie 

prostym 

podbiciem 

w miejscu 

i ruchu 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

przepisy 

dotyczące gry 

piłką 

IX, IV 8 

17

. 

Gry i zabawy ruchowe z 

elementami minikoszykówki 

Uczeń pomaga w 

organizacji zabaw 

Uczeń 

potrafi 

kozłować 

piłkę, 

chwytać i 

podawać 

piłkę oraz 

rzucać 

piłkę do 

kosza 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

wymiary boiska 

do 

minikoszykówki 

X, XI 4 



18

. 

Technika minikoszykówki: 

kozłowanie piłki po prostej ze 

zmianą ręki kozłującej i 

kierunku poruszania się, 

chwyty i podania piłki oburącz 

sprzed klatki piersiowej w 

biegu, rzuty do kosza z 

dwutaktu 

Uczeń ustawia 

sprzęt sportowy do 

lekcji 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

kozłowani

e piłki po 

prostej, ze 

zmianą 

ręki 

kozłującej 

i kierunku 

poruszania 

się, chwyt 

i podanie 

oburącz 

sprzed 

klatki 

piersiowej, 

rzut do 

kosza z 

dwutaktu 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

podstawowe 

przepisy 

dotyczące gry 

piłką 

X, XI 8 

19

. 

Gry i zabawy ruchowe z 

elementami minipiłki ręcznej 

Uczeń sędziuje 

zabawy i gry 

ruchowe 

Uczeń 

potrafi 

kozłować 

piłkę i 

podawać 

piłkę oraz 

rzucać 

piłką do 

bramki 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

wymiary boiska 

do minipiłki 

ręcznej 

I, II 4 

20

. 

Technika minipiłki ręcznej: 

kozłowanie piłki po prostej ze 

zmianą ręki kozłującej i 

kierunku poruszania się, chwyt 

piłki oburącz, podanie 

Uczeń chętnie 

przychodzi na 

dodatkowe zajęcia 

rekreacyjno – 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

kozłowani

e piłki po 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

Uczeń zna 

podstawowe 

przepisy 

dotyczące gry 

piłką 

I, II 8 



jednorącz, rzut na bramkę z 

biegu 

sportowe – 

pozalekcyjne 

prostej, ze 

zmianą 

ręki 

kozłującej 

i kierunku 

poruszania 

się, chwyt 

piłki 

oburącz, 

podanie 

półgórne 

jednorącz 

w miejscu, 

rzut na 

bramkę z 

biegu 

koordynację 

ruchową 

21

. 

Gry i zabawy ruchowe z 

elementami minipiłki siatkowej 

Uczeń identyfikuje 

się z sukcesami 

sportowymi drużyny 

szkolnej 

Uczeń 

potrafi 

chwytać i 

rzucać 

piłkę 

siatkową, 

odbijać 

dowolnym 

sposobem 

Uczeń kształtuje 

siłę, 

koordynację 

ruchową, 

gibkość 

Uczeń zna 

wymiary boiska 

do minipiłki 

siatkowej 

II, III 4 

22

. 

Technika minipiłki siatkowej: 

odbicia piłki sposobem oburącz 

górnym, zagrywka dolna 

Uczeń ogląda mecze 

piłki siatkowej w 

mediach 

Uczeń 

potrafi 

odbijać 

piłkę 

sposobem 

oburącz 

górnym, 

zagrywkę 

Uczeń kształtuje 

siłę, 

koordynację 

ruchową, 

gibkość 

Uczeń zna 

podstawowe 

przepisy 

dotyczące gry 

piłką 

II, III 8 



dolną z 3 – 

4m 

23

. 

Organizacja aktywnych form 

spędzania czasu wolnego 

Uczeń podejmuje 

aktywność fizyczną 

w czasie wolnym 

Uczeń 

potrafi 

organizow

ać 

indywidual

ną i 

zespołową 

formę 

aktywnośc

i fizycznej 

w gronie 

rówieśnikó

w 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

podstawowe 

przepisy 

organizowanych 

form aktywności 

fizycznej 

VI 2 

III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej: 6 godz. 

1. 
Bezpieczne korzystanie ze 

sprzętu sportowego 

Uczeń korzysta ze 

sprzętu sportowego 

tylko zgodnie z jego 

przeznaczeniem 

Uczeń 

potrafi 

ustawić 

sprzęt 

sportowy 

do zajęć 

 

Uczeń zna 

podstawowe 

funkcje i 

zastosowanie 

urządzeń 

sportowych 

IX, VI 2 

2. 
Bezpieczna aktywność fizyczna 

w górach i nad wodą 

Uczeń jest 

świadomy zagrożeń 

i niebezpieczeństw 

związanych z 

aktywnością 

fizyczną w górach i 

nad wodą 

Uczeń 

potrafi 

bezpieczni

e 

wędrować 

po górach, 

korzystać z 

akwenów 

wodnych 

 

Uczeń zna 

zasady 

bezpiecznego 

wypoczynku 

nad wodą i w 

górach 

IX 2 

3. Elementy samoobrony 
Uczeń unika sytuacji 

konfliktowych 

Uczeń 

potrafi 

obronić się 

 
Uczeń zna 

podstawowe 
V, VI 2 



przed 

atakiem 

innej 

osoby 

metody 

samoobrony 

IV. Edukacja zdrowotna 8 godz. 

1. 
Zdrowie i jego pozytywne 

mierniki 

Uczeń zawsze dba o 

zdrowie własne i 

innych 

Uczeń 

wykonuje 

ćwiczenia 

kształtując

e nawyk 

prawidłow

ej postawy 

ciała, 

wykonuje 

ćwiczenia 

oddechow

e i 

relaksacyj

ne 

Uczeń kształtuje 

koordynację 

ruchową, 

gibkość, siłę, 

wydolność, 

szybkość 

Uczeń wymienia 

pozytywne 

mierniki 

zdrowia 

I 2 

2. Hartowanie organizmu 

Uczeń chętnie 

ćwiczy na świeżym 

powietrzu w różnych 

porach roku 

Uczeń 

umie 

dobrać 

strój do 

aktywnośc

i fizycznej 

na 

świeżym 

powietrzu 

w różnych 

porach 

roku 

Hartuje 

organizm, 

kształtuje 

wydolność 

fizyczną 

Uczeń zna 

zasady 

hartowania 

organizmu 

II 2 

3. 
Profilaktyka przed niską i 

wysoką temperaturą 

Uczeń jest 

świadomy zagrożeń 

Uczeń 

potrafi 

zabezpiecz

Hartuje 

organizm, 

kształtuje 

Uczeń wie jakie 

ubrania są 

odpowiednie do 

III 2 



związanych z niską i 

wysoką temperaturą 

yć się 

przed 

działaniem 

niskiej i 

wysokiej 

temperatur

y 

otoczenia 

wydolność 

fizyczną 

aktywności 

fizycznej w 

niskiej i 

wysokiej 

temperaturze 

4. 
Choroby cywilizacyjne – 

otyłość 

Uczeń unika 

produktów 

żywnościowych 

prowadzących do 

otyłości 

Uczeń 

umie 

właściwie 

odczytać 

skład 

produktów 

żywnościo

wych 

 

Uczeń wymienia 

zagrożenia 

wynikające z 

nadmiernej 

otyłości 

IV 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VII szkoły podstawowej                                                                                                                   Liczba godzin – 130 

Lp. Treści programu wychowania fizycznego 
Liczba 

godzin 

Termin 

realizacji 

I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna 6 IX – X, V, VI 

II. Aktywność fizyczna 110 IX – V 

III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej 6 IX – VI 

IV. Edukacja zdrowotna 8 IX - VI 

 

 



L

p. 
Treści programu 

Kompetencje 

społeczne 

Umiejętno

ści 

Sprawność 

motoryczna 
Wiadomości 

Termin 

realizacji 
Liczba godzin 

I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna: 6 godz. 

1. 

Diagnoza siły mięśni ramion, 

brzucha i gibkości dolnego 

odcinka kręgosłupa, zwinności, 

wytrzymałości, skoczności, 

szybkości według 

Międzynarodowego Testu 

Sprawności Fizycznej 

Uczeń bierze 

aktywny udział w 

próbach testu 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

kolejne 

próby testu 

Uczeń kształtuje 

zdolności 

kondycyjne, 

siłę, gibkość 

Uczeń wie, do 

czego służą testy 

sprawności 

fizycznej, zna 

nazwę 

przykładowego 

testu 

IX – X, V, VI 2 

2. 

Samokontrola i samoocena 

sprawności fizycznej według 

ISF K. Zuchory 

Uczeń wykonuje 

próby samokontroli i 

samooceny 

sprawności fizycznej 

Uczeń 

potrafi sam 

ocenić 

swoją 

sprawność 

fizyczną i 

zinterpreto

wać wynik 

Uczeń kształtuje 

zdolności 

kondycyjne, 

koordynacyjne i 

gibkość 

Uczeń zna testy 

sprawności 

fizycznej do 

samokontroli i 

samooceny 

IX, V 2 

3. 
Diagnoza wydolności fizycznej 

– Test Coopera 

Uczeń jest 

świadomy potrzeby 

systematycznej 

kontroli wydolności 

fizycznej 

Uczeń 

potrafi 

przeprowa

dzić Test 

Coopera, 

umie 

zmierzyć 

tętno 

metodą 

palpacyjną 

Uczeń kształtuje 

wydolność 

fizyczną 

Uczeń zna 

wartość tętna 

spoczynkowego 

dla swojego 

wieku 

IX, V 2 

II. Aktywność fizyczna: 110 godz. 

1. 

Marszobieg terenowy, biegi 

przełajowe, zabawy ruchowe w 

terenie 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach 

terenowych 

Uczeń 

potrafi 

zmierzyć 

tętno 

Uczeń kształtuje 

wydolność i 

wytrzymałość 

fizyczną 

Uczeń wie, jakie 

jest dla niego 

maksymalne 

tętno wysiłkowe 

IX – X, IV – V 6 



techniką 

palpacyjną 

2. 

Marsz terenowy zimą, gry i 

zabawy ruchowe na śniegu, 

jazda na sankach 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach 

hartujących 

organizm 

Uczeń 

potrafi 

bezpieczni

e poruszać 

się w 

terenie 

zimą 

Uczeń hartuje 

organizm 

Uczeń wie, na 

czym polega 

hartowanie 

organizmu 

XII – II 2 

3. Bieg na orientację 
Uczeń współpracuje 

w grupie 

Uczeń 

potrafi 

korzystać z 

mapy 

topografic

znej terenu 

Uczeń kształtuje 

wydolność i 

wytrzymałość 

fizyczną 

Uczeń zna 

sportowe 

odmiany biegu 

na orientację 

IX, IV, V 2 

4. 
Start niski, nauka techniki biegu 

krótkiego, bieg na 60 – 100 m 

Uczeń starannie 

wykonuje kolejne 

ćwiczenia 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

start niski, 

skiping a, 

b, c 

Uczeń kształtuje 

szybkość, siłę, 

zwinność, 

koordynację, 

gibkość 

Uczeń zna 

komendy do 

startu niskiego 

IX, V 4 

5. 

Start wysoki, technika biegu 

długiego, biegi na dystansach 

od 600 m do 1000 m 

Uczeń pokonuje 

dystans biegu 

długiego 

Uczeń 

potrafi 

rozpocząć 

bieg długi 

od startu 

wysokiego

, umie 

rozłożyć 

siły w 

trakcie 

biegu 

długiego 

Uczeń kształtuje 

wytrzymałość i 

wydolność 

fizyczną 

Uczeń zna 

ogólne zasady 

rozgrywania 

biegu 

maratońskiego 

IX, X, IV, V 4 



6. 

Rzut piłeczką palantową, rzuty 

piłkami lekarskimi: 3 kg 

( ewentualnie tenisową) 

Uczeń zachowuje 

szczególne zasady 

bezpieczeństwa 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

rzut 

piłeczką 

palantową 

sposobem 

naturalny

m z 

miejsca i 

biegu, 

wykonuje 

rzuty piłką 

lekarską z 

ustawienia 

przodem i 

tyłem do 

kierunku 

rzutu 

Uczeń kształtuje 

szybkość, siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

konkurencje 

rzutowe w 

lekkoatletyce 

IX, X, IV, V 2 

7. Skok w dal 

Uczeń pomaga 

nauczycielowi w 

prowadzeniu lekcji 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

skok w dal 

techniką 

naturalną z 

rozbiegu 

Uczeń kształtuje 

siłę, szybkość, 

zwinność, 

gibkość 

Uczeń wie jak 

zmierzyć 

długość i 

wysokość skoku 

IX, X, IV, V 4 

        

8. 
Gimnastyka – wymyk i odmyk 

na drążku, przerzut bokiem 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach 

Uczeń 

umie 

wykonać 

wymyk na 

niskim 

drążku z 

postawy 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację, 

gibkość 

Uczeń zna 

rodzaje 

podporów w 

gimnastyce 

X 6 



zwieszonej

, przerzut 

bokiem z 

miejsca 

lub marszu 

9. 

Gimnastyka – stanie na rękach, 

„piramidy dwójkowe” „ 

piramidy trójkowe” 

Uczeń stosuje 

samoochronę 

Uczeń 

wykonuje 

stanie na 

rękach, 

piramidę 

dwójkową   

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację, 

gibkość 

Uczeń zna 

zasady ochrony 
XI, XII 6 

10

. 
Skok kuczny przez skrzynię 

Uczeń chętnie 

wykonuje ćwiczenia 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

skok 

kuczny 

przez 4 

części 

skrzyni 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

podział skoków 

gimnastycznych 

XI, XII 4 

11

. 

Ćwiczenia równoważne na 

ławeczce – układ według 

inwencji ucznia 

Uczeń kontroluje i 

ocenia 

współćwiczących 

Uczeń 

wykonuje 

przejścia 

równoważ

ne po 

ławeczce, 

stanie 

równoważ

ne, 

wspięcia 

na palce, 

obroty, 

zeskoki z 

ławeczki 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację, 

gibkość 

Uczeń wymienia 

przyrządy 

gimnastyczne do 

ćwiczeń 

równoważnych 

XI, XII 4 



12

. 
Układ gimnastyczny na ścieżce 

Uczeń zwraca 

uwagę na estetykę i 

harmonię ćwiczeń 

gimnastycznych 

Uczeń 

wykonuje 

układ 

gimnastyc

zny 

składający 

się z 

następując

ych 

elementów

: postawa 

zasadnicza

, przysiad 

podparty, 

przewrót w 

przód, klęk 

podparty, 

przewrót w 

tył, podpór 

łukiem 

leżąc 

tyłem 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację 

ruchową, 

gibkość 

Uczeń wie, jak 

ocenia się 

ćwiczenia 

gimnastyczne 

XI, XII 4 

13

. 

Gry i zabawy ruchowe: bieżne, 

skoczne, rzutne, z 

mocowaniem, orientacyjno – 

porządkowe 

Uczeń angażuje się 

w przygotowanie i 

organizację zabaw 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

proste 

zadania 

ruchowe w 

zabawach 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

zwinność, 

koordynację, 

skoczność, siłę 

Uczeń zna 

zasady 

rywalizacji w 

duchu fair play 

IX – VI 4 

14

. 

Gry drużynowe i indywidualne: 

„W dwa ognie”, „W cztery 

ognie”, „Kwadrant”, 

badminton, tenis stołowy, ringo 

Uczeń współpracuje 

w drużynie 

Uczeń 

potrafi 

chwycić 

piłkę 

oburącz i 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

Uczeń zna 

przepisy gry, 

wie kiedy 

zorganizowana 

starożytne 

V 12 



rzucić 

piłkę 

oburącz 

lub 

jednorącz 

koordynację, 

gibkość 

igrzyska 

olimpijskie 

15

. 

Gry i zabawy ruchowe z 

elementami piłki nożnej 

Uczeń stosuje 

zasadę fair play 

Uczeń 

umie 

przyjąć, 

podać, 

prowadzić 

i uderzyć 

piłkę 

dowolną 

nogą 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

wymiary boiska 

do piłki nożnej, 

wie, co 

symbolizuje 

znicz olimpijski 

IX, IV 2 

16

. 

Technika i taktyka piłki nożnej: 

zwody pojedyncze, przyjęcia i 

uderzenia piłki, obrona „każdy 

swego” 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w grze 

szkolnej, właściwej, 

uproszczonej, 

małych grach 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

zwód 

pojedyncz

y przodem 

bez piłki, 

umie 

poruszać 

się w 

obronie 

„każdy 

swego” 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

przepisy 

dotyczące gry 

piłką 

IX, IV 10 

17 
Gry i zabawy ruchowe z 

elementami koszykówki 

Uczeń pomaga w 

organizacji zabaw 

Uczeń 

potrafi 

kozłować 

piłkę, 

chwytać i 

podawać 

piłkę oraz 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

wymiary boiska 

do koszykówki 

X, XI 2 



rzucać 

piłkę do 

kosza 

18

. 

Technika i taktyka koszykówki: 

kozłowanie piłki po prostej ze 

zmianą ręki kozłującej i 

kierunku poruszania się, 

chwyty i podania piłki oburącz 

sprzed klatki piersiowej w 

biegu, rzuty do kosza z 

dwutaktu, obrona „każdy 

swego” 

Uczeń chętnie uczy 

się taktycznych 

rozwiązań gry 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

kozłowani

e piłki po 

prostej, ze 

zmianą 

ręki 

kozłującej 

i kierunku 

poruszania 

się, chwyt 

i podanie 

oburącz 

sprzed 

klatki 

piersiowej, 

rzut do 

kosza z 

dwutaktu, 

umie 

poruszać 

się w 

obronie 

„każdy 

swego” 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

podstawowe 

przepisy 

dotyczące gry 

piłką 

X, XI 10 

19

. 

Gry i zabawy ruchowe z 

elementami piłki ręcznej 

Uczeń sędziuje 

zabawy i gry 

ruchowe 

Uczeń 

potrafi 

kozłować 

piłkę i 

podawać 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

Uczeń zna 

wymiary boiska 

do piłki ręcznej 

I, II 2 



piłkę oraz 

rzucać 

piłką do 

bramki 

koordynację 

ruchową 

20

. 

Technika i taktyka piłki ręcznej: 

kozłowanie piłki, rzuty 

jednorącz na bramkę, rzut z 

przeskoki, obrona „każdy 

swego” 

Uczeń chętnie 

przychodzi na 

dodatkowe zajęcia 

rekreacyjno – 

sportowe – 

pozalekcyjne 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

kozłowani

e piłki, 

rzuty 

jednorącz 

na bramkę, 

rzut z 

przeskoku, 

umie 

poruszać 

się w 

obronie 

„każdy 

swego” 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

podstawowe 

przepisy 

dotyczące gry 

piłką 

I, II 10 

21

. 

Gry i zabawy ruchowe z 

elementami piłki siatkowej 

Uczeń identyfikuje 

się z sukcesami 

sportowymi drużyny 

szkolnej 

Uczeń 

potrafi 

chwytać i 

rzucać 

piłkę 

siatkową, 

odbijać 

dowolnym 

sposobem 

Uczeń kształtuje 

siłę, 

koordynację 

ruchową, 

gibkość 

Uczeń zna 

wymiary boiska 

do piłki 

siatkowej 

II, III 2 

22

. 

Technika i taktyka piłki 

siatkowej: atak przez 

„plasowanie”, blok pojedynczy, 

zagrywka dolna 

Uczeń ogląda mecze 

piłki siatkowej w 

mediach 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

„plasowani

e” piłki, 

Uczeń kształtuje 

siłę, 

koordynację 

ruchową, 

gibkość 

Uczeń zna 

podstawowe 

przepisy 

dotyczące gry 

piłką 

II, III 8 



zagrywkę 

dolną 

23

. 

Taniec – polka ( lub inny 

wybrany taniec) 

Uczeń kulturalnie 

zachowuje się na 

szkolnej imprezie 

tanecznej 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

podstawo

wy krok i 

figury 

polki 

Uczeń kształtuje 

gibkość i 

koordynację 

ruchową 

Uczeń wymienia 

tańce 

współczesne 

VI 2 

III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej: 6 godz. 

1. 
Wypadki na zajęciach 

ruchowych 

Uczeń stara się 

zawsze bezpiecznie 

wykonywać 

ćwiczenia ruchowe 

Uczeń 

potrafi 

bezpieczni

e korzystać 

ze sprzętu 

sportoweg

o 

 

Uczeń wymienia 

przyczyny 

wypadków na 

zajęciach 

ruchowych 

IX, VI 2 

2. Ochrona i samo ochrona 

Uczeń stosuje 

zasady ochrony i 

samo ochrony 

Uczeń 

potrafi 

korzystać z 

urządzeń i 

pomocy 

zabezpiecz

ających 

miejsce 

ćwiczeń 

 

Uczeń zna 

zasady ochrony 

i samo ochrony 

IX 2 

3. 
Pierwsza pomoc na zajęciach 

wychowania fizycznego 

Uczeń zawsze 

chętnie pomaga 

innym 

Uczeń 

potrafi 

udzielać 

pierwszej 

pomocy 

osobie 

poszkodo

wanej 

 

Uczeń zna 

numery 

alarmowe służb 

ratowniczych, 

zna numer 112 

V, VI 2 



IV. Edukacja zdrowotna 8 godz. 

1. 
Zdrowie i jego pozytywne 

czynniki 

Uczeń zawsze dba o 

zdrowie własne i 

innych 

Potrafi 

obliczyć 

własne 

BMI 

 

Uczeń wymienia 

pozytywne 

mierniki 

zdrowia 

I 2 

2. 
Stres i jego wpływ na zdrowie 

człowieka 

Uczeń unika 

sytuacji, które mogą 

prowadzić do stresu 

Uczeń 

umie 

radzić 

sobie z 

czynnikam

i 

stresujący

mi 

 

Uczeń zna 

metody 

redukowania 

nadmiernego 

stresu 

II 2 

3. 
Substancje psychoaktywne – 

zagrożenia 

Uczeń unika 

stosowania 

substancji 

psychoaktywnych 

Uczeń 

potrafi 

odróżnić 

suplement

y diety od 

substancji 

psychoakt

ywnych 

 

Uczeń wie, jakie 

są skutki 

zdrowotne 

stosowania 

substancji 

psychoaktywnyc

h 

III 2 

4. 
Choroby cywilizacyjne – 

otyłość 

Uczeń unika 

produktów 

żywnościowych 

prowadzących do 

otyłości 

Uczeń 

umie 

właściwie 

odczytać 

skład 

produktów 

żywnościo

wych, 

stosuje 

odpowiedn

i sposób 

odżywiani

a 

 

Uczeń wymienia 

przyczyny i 

skutki otyłości 

IV 2 
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Lp. Treści programu wychowania fizycznego 
Liczba 

godzin 

Termin 

realizacji 

I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna 6 IX – X, V, VI 

II. Aktywność fizyczna 110 IX – V 

III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej 6 IX – VI 



iV. Edukacja zdrowotna 8 IX - VI 

 

 

L

p. 
Treści programu 

Kompetencje 

społeczne 

Umiejętno

ści 

Sprawność 

motoryczna 
Wiadomości 

Termin 

realizacji 
Liczba godzin 

I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna: 6 godz. 

1. 

Diagnoza siły mięśni ramion, 

brzucha i gibkości dolnego 

odcinka kręgosłupa, zwinności, 

wytrzymałości, skoczności, 

szybkości według 

Międzynarodowego Testu 

Sprawności Fizycznej 

Uczeń bierze 

aktywny udział w 

próbach testu 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

kolejne 

próby testu 

Uczeń kształtuje 

zdolności 

kondycyjne, 

siłę, gibkość 

Uczeń wie, do 

czego służą testy 

sprawności 

fizycznej, zna 

nazwę 

przykładowego 

testu 

IX – X, V, VI 2 

2. 

Samokontrola i samoocena 

sprawności fizycznej według 

ISF K. Zuchory 

Uczeń wykonuje 

próby samokontroli i 

samooceny 

sprawności fizycznej 

Uczeń 

potrafi sam 

ocenić 

swoją 

sprawność 

fizyczną i 

zinterpreto

wać wynik 

Uczeń kształtuje 

zdolności 

kondycyjne, 

koordynacyjne i 

gibkość 

Uczeń zna testy 

sprawności 

fizycznej do 

samokontroli i 

samooceny 

IX, V 2 

3. 
Diagnoza wydolności fizycznej 

– Test Coopera 

Uczeń jest 

świadomy potrzeby 

systematycznej 

kontroli wydolności 

fizycznej 

Uczeń 

potrafi 

przeprowa

dzić Test 

Coopera, 

umie 

zmierzyć 

tętno 

metodą 

palpacyjną 

Uczeń kształtuje 

wydolność 

fizyczną 

Uczeń zna 

wartość tętna 

spoczynkowego 

dla swojego 

wieku 

IX, V 2 

II. Aktywność fizyczna: 110 godz. 



1. 

Marszobieg terenowy, biegi 

przełajowe, zabawy ruchowe w 

terenie 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach 

terenowych 

Uczeń 

potrafi 

zmierzyć 

tętno 

techniką 

palpacyjną 

Uczeń kształtuje 

wydolność i 

wytrzymałość 

fizyczną 

Uczeń wie, jakie 

jest dla niego 

maksymalne 

tętno wysiłkowe 

IX – X, IV – V 4 

2. 

Marsz terenowy zimą, gry i 

zabawy ruchowe na śniegu, 

jazda na sankach 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach 

hartujących 

organizm 

Uczeń 

potrafi 

bezpieczni

e poruszać 

się w 

terenie 

zimą 

Uczeń hartuje 

organizm 

Uczeń wie, na 

czym polega 

hartowanie 

organizmu 

XII – II 2 

3. Bieg na orientację 
Uczeń współpracuje 

w grupie 

Uczeń 

potrafi 

korzystać z 

mapy 

topografic

znej terenu 

Uczeń kształtuje 

wydolność i 

wytrzymałość 

fizyczną 

Uczeń zna 

sportowe 

odmiany biegu 

na orientację 

IX, IV, V 2 

4. 

Start niski, nauka techniki biegu 

krótkiego, bieg na 60 – 100 m, 

biegi sztafetowe - rozstawiane 

Uczeń starannie 

wykonuje kolejne 

ćwiczenia 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

start niski, 

skiping a, 

b, c 

Uczeń kształtuje 

szybkość, siłę, 

zwinność, 

koordynację, 

gibkość 

Uczeń zna 

komendy do 

startu niskiego 

IX, V 4 

5. 

Start wysoki, technika biegu 

długiego, biegi na dystansach 

od 600 m do 1000 m 

Uczeń pokonuje 

dystans biegu 

długiego 

Uczeń 

potrafi 

rozpocząć 

bieg długi 

od startu 

wysokiego

, umie 

rozłożyć 

siły w 

Uczeń kształtuje 

wytrzymałość i 

wydolność 

fizyczną 

Uczeń zna 

ogólne zasady 

rozgrywania 

biegu 

maratońskiego 

IX, X, IV, V 4 



trakcie 

biegu 

długiego 

        

6. Skok w dal 

Uczeń pomaga 

nauczycielowi w 

prowadzeniu lekcji 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

skok w dal 

techniką 

naturalną z 

rozbiegu 

Uczeń kształtuje 

siłę, szybkość, 

zwinność, 

gibkość 

Uczeń wie jak 

zmierzyć 

długość skoku 

IX, X, IV, V 4 

7. 
Gimnastyka – wymyk i odmyk 

na drążku, przerzut bokiem 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach 

Uczeń 

umie 

wykonać 

wymyk na 

niskim 

drążku z 

postawy 

zwieszonej

, przerzut 

bokiem z 

miejsca 

lub marszu 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację, 

gibkość 

Uczeń zna 

rodzaje 

podporów w 

gimnastyce 

X 6 

8. 

Gimnastyka – stanie na rękach, 

„piramidy trójkowe”, stanie na 

głowie 

Uczeń stosuje 

samoochronę 

Uczeń 

wykonuje 

stanie na 

rękach, 

piramidę 

trójkową   

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację, 

gibkość 

Uczeń zna 

zasady ochrony 
XI, XII 6 

9. Skok kuczny przez skrzynię 
Uczeń chętnie 

wykonuje ćwiczenia 

Uczeń 

porafi 

wykonać 

skok 

kuczny 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

podział skoków 

gimnastycznych 

XI, XII 4 



przez 5 

części 

skrzyni 

10 

Ćwiczenia równoważne na 

ławeczce – układ według 

inwencji ucznia 

Uczeń kontroluje i 

ocenia 

współćwiczących 

Uczeń 

wykonuje 

przejścia 

równoważ

ne po 

ławeczce, 

stanie 

równoważ

ne, 

wspięcia 

na palce, 

obroty, 

zeskoki z 

ławeczki 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację, 

gibkość 

Uczeń wymienia 

przyrządy 

gimnastyczne do 

ćwiczeń 

równoważnych 

XI, XII 4 

11

. 
Układ gimnastyczny na ścieżce 

Uczeń zwraca 

uwagę na estetykę i 

harmonię ćwiczeń 

gimnastycznych 

Uczeń 

wykonuje 

układ 

gimnastyc

zny 

składający 

się ze 

stania na 

rękach, 

przewrotu 

w przód, 

przewrotu 

w tył 

Uczeń kształtuje 

siłę, zwinność, 

koordynację 

ruchową, 

gibkość 

Uczeń wie, jak 

ocenia się 

ćwiczenia 

gimnastyczne 

XI, XII 6 

12 

Gry i zabawy ruchowe: bieżne, 

skoczne, rzutne, z 

mocowaniem, orientacyjno – 

porządkowe 

Uczeń angażuje się 

w przygotowanie i 

organizację zabaw 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

proste 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

zwinność, 

Uczeń zna 

zasady 

rywalizacji w 

duchu fair play 

IX – VI 2 



zadania 

ruchowe w 

zabawach 

koordynację, 

skoczność, siłę 

13

. 

Gry drużynowe i indywidualne: 

„W dwa ognie”, „W cztery 

ognie”, „Kwadrant”, 

badminton, tenis stołowy, ringo 

Uczeń współpracuje 

w drużynie 

Uczeń 

potrafi 

chwycić 

piłkę 

oburącz i 

rzucić 

piłkę 

oburącz 

lub 

jednorącz 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację, 

gibkość 

Uczeń zna 

przepisy gry, 

wie kiedy 

zorganizowana 

starożytne 

igrzyska 

olimpijskie 

V 12 

14

. 

Gry i zabawy ruchowe z 

elementami piłki nożnej 

Uczeń stosuje 

zasadę fair play 

Uczeń 

umie 

przyjąć, 

podać, 

prowadzić 

i uderzyć 

piłkę 

dowolną 

nogą 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

wymiary boiska 

do piłki nożnej, 

wie, co 

symbolizuje 

znicz olimpijski 

IX, IV 2 

15

. 

Technika i taktyka piłki nożnej: 

zwody pojedyncze, przyjęcia i 

uderzenia piłki, obrona 

strefowa, atak szybki 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w grze 

szkolnej, właściwej, 

uproszczonej, 

małych grach 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

zwód 

pojedyncz

y przodem 

z piłką, 

umie 

poruszać 

się w 

obronie 

strefowej i 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

przepisy 

dotyczące gry 

piłką 

IX, IV 10 



ataku 

szybkim 

16

. 

Gry i zabawy ruchowe z 

elementami koszykówki 

Uczeń pomaga w 

organizacji zabaw 

Uczeń 

potrafi 

kozłować 

piłkę, 

chwytać i 

podawać 

piłkę oraz 

rzucać 

piłkę do 

kosza 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

wymiary boiska 

do koszykówki 

X, XI 2 

17

. 

Technika i taktyka koszykówki: 

kozłowanie piłki, rzuty do 

kosza z dwutaktu, chwyty i 

podania oburącz sprzed klatki 

piersiowej, obrona strefowa, 

atak szybki 

Uczeń chętnie uczy 

się taktycznych 

rozwiązań gry 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

zwód 

pojedyncz

y przodem 

z piłką, 

umie 

poruszać 

się w 

obronie 

strefowej, 

ataku 

szybkim 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

podstawowe 

przepisy 

dotyczące gry 

piłką 

X, XI 10 

18

. 

Gry i zabawy ruchowe z 

elementami piłki ręcznej 

Uczeń sędziuje 

zabawy i gry 

ruchowe 

Uczeń 

potrafi 

kozłować 

piłkę i 

podawać 

piłkę oraz 

rzucać 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

wymiary boiska 

do piłki ręcznej 

I, II 2 



piłką do 

bramki 

19

. 

Technika i taktyka piłki ręcznej: 

kozłowanie piłki, rzuty 

jednorącz na bramkę, rzut z 

wyskoku na bramkę, obrona 

strefowa, atak szybki 

Uczeń chętnie 

przychodzi na 

dodatkowe zajęcia 

rekreacyjno – 

sportowe – 

pozalekcyjne 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

zwód 

pojedyncz

y przodem 

z piłką, 

umie 

poruszać 

się w 

obronie 

strefowej i 

ataku 

szybkim 

Uczeń kształtuje 

szybkość, 

wytrzymałość, 

siłę, 

koordynację 

ruchową 

Uczeń zna 

podstawowe 

przepisy 

dotyczące gry 

piłką 

I, II 10 

20

. 

Gry i zabawy ruchowe z 

elementami piłki siatkowej 

Uczeń identyfikuje 

sięz sukcesami 

sportowymi drużyny 

szkolnej 

Uczeń 

potrafi 

chwytać i 

rzucać 

piłkę 

siatkową, 

odbijać 

dowolnym 

sposobem 

Uczeń kształtuje 

siłę, 

koordynację 

ruchową, 

gibkość 

Uczeń zna 

wymiary boiska 

do piłki 

siatkowej 

II, III 2 

21

. 

Technika i taktyka piłki 

siatkowej: atak przez zbicie, 

blok podwójny, potrójny, 

rozegranie piłki po przyjęciu 

zagrywki na „trzy”, zagrywka 

tenisowa 

Uczeń ogląda mecze 

piłki siatkowej w 

mediach 

Uczeń 

umie 

wystawić 

piłkę do 

zbicia, 

ustawić się 

w bloku, 

wykonać 

Uczeń kształtuje 

siłę, 

koordynację 

ruchową, 

gibkość 

Uczeń zna 

podstawowe 

przepisy 

dotyczące gry 

piłką 

II, III 8 



zagrywkę 

tenisową 

22

. 

Taniec – walc wiedeński ( lub 

inny taniec do wyboru ) 

Uczeń kulturalnie 

zachowuje się na 

szkolnej imprezie 

tanecznej 

Uczeń 

potrafi 

wykonać 

podstawo

wy krok i 

figury 

walca 

wiedeńskie

go 

Uczeń kształtuje 

gibkość i 

koordynację 

ruchową 

Uczeń wymienia 

tańce 

współczesne 

VI 2 

III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej: 6 godz. 

1. 
Wypadki na zajęciach 

ruchowych 

Uczeń stara się 

zawsze bezpiecznie 

wykonywać 

ćwiczenia ruchowe 

Uczeń 

potrafi 

bezpieczni

e korzystać 

ze sprzętu 

sportoweg

o 

 

Uczeń wymienia 

przyczyny 

wypadków na 

zajęciach 

ruchowych 

IX, VI 2 

2. Ochrona i samoochrona 

Uczeń stosuje 

zasady ochrony i 

samoochrony 

Uczeń 

potrafi 

korzystać z 

urządzeń i 

pomocy 

zabezpiecz

ających 

miejsce 

ćwiczeń 

 

Uczeń zna 

zasady ochrony 

i samoochrony 

IX 2 

3. 
Pierwsza pomoc na zajęciach 

wychowania fizycznego 

Uczeń zawsze 

chętnie pomaga 

innym 

Uczeń 

potrafi 

udzielać 

pierwszej 

pomocy 

osobie 

 

Uczeń zna 

numery 

alarmowe służb 

ratowniczych, 

zna numer 112 

V, VI 2 



poszkodo

wanej 

IV. Edukacja zdrowotna 8 godz. 

1. 
Zdrowie i jego negatywne 

czynniki 

Uczeń zawsze dba o 

zdrowie własne i 

innych 

Potrafi 

obliczyć 

własne 

BMI i 

nanieść 

swoje 

wyniki na 

siatki 

centylowe 

 

Uczeń wymienia 

pozytywne 

mierniki 

zdrowia 

I 2 

2. 
Stres i jego wpływ na zdrowie 

człowieka 

Uczeń unika 

sytuacji, które mogą 

prowadzić do stresu 

Uczeń 

umie 

radzić 

sobie z 

czynnikam

i 

stresujący

mi 

 

Uczeń zna 

metody 

redukowania 

nadmiernego 

stresu 

II 2 

3. Sterydy i ich wpływ na zdrowie 
Uczeń unika 

stosowania sterydów 

Uczeń 

potrafi 

odróżnić 

suplement

y diety od 

sterydów 

 

Uczeń wie, jakie 

są skutki 

zdrowotne 

stosowania 

sterydów 

III 2 

4. 
Choroby cywilizacyjne – 

anoreksja 

Uczeń unika 

nadmiernego 

odchudzania 

Uczeń 

umie 

układać 

swoją dietę 

 

Uczeń wymienia 

przyczyny i 

skutki anoreksji 

IV 2 
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