
 
 
 
Klasa V - dziewczęta, chłopcy 
 

DZIAŁ 
NAUCZANIA 

TEMATYKA 
ZAJĘĆ 

OCENY SPRAWNOŚCI 
FIZYCZNEJ 

LEKKOALETYKA 

1. Bieg na dystansie 60 m 
ze startu niskiego 

I semestr 

                  DZ                           CHŁ 
Ocena cel  10.30                   10.00 
bdb  10.31 - 11.00      10,01 – 10.30       
db    11.01 -  11.30     10,31 - 11.00  

dst   11.31 – 12.00    11.01  - 11.30    
dop  12.01                              11.31 
ndst  brak  zaliczenia 
 

2. Skok w dal z miejsca 
II semestr 

           DZ                           CHŁ 
Ocena cel      1.60                     1.70 
bdb 1.59 - 1.45      1.69 – 1.55 
db   1.44 - 1.35        1.54 – 1.45 
dst   1.34 -1.20         1.44 – 1.25 
dop  1.19                  1.24 

ndst. – brak zaliczenia 
3. Marszobieg terenowy 
na dystansie 600m /800m 
     I semestr 

                 DZ                            CHŁ 
Ocena cel   2.41                          3.55 
bdb  2.42 -3.02           3.56 – 4.15 
db    3.03 -  3.21         4.16 – 4.30 

dst   3.22- 4.10          4.31 – 4.45 
dop   4.11                          4.46 

ndst. – brak zaliczenia 
4. Rzut piłeczką 
palantową.  
I semestr 

                  DZ                          CHŁ  
Ocena cel     20                             24 
bdb   19 –16                  23 -21 
db     15– 13                 20 -18 
dst    12 – 10                 17- 15 
dop    9                             14 

ndst. – brak zaliczenia 
 
 

5. Rzut piłką lekarską.  
    II semestr 

                   DZ                          CHŁ  
Ocena cel     4.90                          5.50 
bdb   4.89 – 4.30           5.49 – 4.90            
db     4.29 – 3.70           4.89 – 4.20 
dst    3. 69 – 3.10           4.19 – 3.70 
dop   3.09                       3.69 

ndst. – brak zaliczenia 



 

Test Coopera 
II semestr 

                   DZ                                CHŁ 
Ocena cel.   35                               37                   
bdb  34                              36 
db    33                                35 
dst    32                                34 
dop   31                                33 
ndst brak zaliczenia 



 

GIMNASTYKA 

1. Przewrót w przód z 
pozycji stojącej.  
I semestr  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ocena cel    przewrót w przód  z pozycji 
stojącej, w czasie lotu NN proste 
zakończony w pozycji wysokiej 
bdb   przewrót w przód  z pozycji stojącej, 
w czasie lotu NN  lekko ugięte zakończony 
w pozycji wysokiej 
db   przewrót w przód  z pozycji stojącej, w 
czasie lotu NN  ugięte zakończony w 
pozycji wysokiej 
dst przewrót w przód  z pozycji stojącej, w 
czasie lotu NN  ugięte , podpór  podczas 
przyjmowania  pozycji wysokiej 
dop dowolnie wykonany przewrót, według 
swoich możliwości 
ndst brak podejścia do próby 

2. Skok rozkroczny przez 
kozła / I semestr 

Ocena cel   perfekcyjne wykonanie 
wszystkich elementów  skoku (rozbieg, 
odbicie, lot, lądowanie) 
bdb    wykonanie wszystkich elementów  
skoku z niewielkimi uchybieniami 
db   dokładne  wykonanie  minimum  
trzech  elementów skoku 
dst   dokładne  wykonanie  minimum  
dwóch  elementów skoku         
dop wykonanie skoku wg możliwości 
ucznia 
ndst brak próby wykonania  skoku 

3. Układ równoważny  
według inwencji 
nauczyciela. 
I semestr 

Ocena cel   perfekcyjne wykonanie 
wszystkich elementów  układu w sposób 
ciągły i zrytmizowany 
bdb   dokładne wykonanie wszystkich 
elementów  układu 
db   dokładne  wykonanie  minimum  
połowy  elementów układu  
dst niedokładne wykonanie minimum 
połowy zaprezentowanych elementów 
układu 
doppodejście do zaliczenia. 
ndst brak zaliczenia. 



4. Przewrót w tył z 
miejsca z pozycji 
stojącej. 
II semestr 
 

Ocena cel    przewrót w tył  ze stania   do 
rozkroku 
bdb     przewrót w tył  ze stania  do 
przysiadu, podczas fazy końcowej  stopy 
dotykają podłoża 
db     przewrót w tył  ze stania  do 
przysiadu, podczas fazy końcowej  kolana 
dotykają podłoża 
dst przewrót w  tył wykonany według 
swoich możliwości   
dop wykonanie leżenia przewrotnego 
ndst brak podejścia do próby 
 
 

 

5. Skok kuczny przez 
skrzynię / II semestr 
 

Ocena cel   perfekcyjne wykonanie 
wszystkich elementów  skoku (rozbieg, 
odbicie, lot, lądowanie) 
bdb    wykonanie wszystkich elementów  
skoku z niewielkimi uchybieniami 
db   dokładne  wykonanie  minimum  
trzech  elementów skoku 
dst   dokładne  wykonanie  minimum  
dwóch  elementów skoku         
dop wykonanie skoku wg możliwości 
ucznia 
ndst brak próby wykonania  skoku 

 

6. Stanie  na głowie  
 II semestr 

 
Ocena cel – wykonanie na ocenę bdb stania 
na głowie i na rękach 
bdb – wykonanie ćwiczenia , NN 
wyprostowane, bez  asekuracji. 
db - wykonanie ćwiczenia , NN lekko 
ugięte,  bez asekuracji. 
dst - wykonanie ćwiczenia , NN  ugięte,  z 
asekuracją. 
dop-  próba  wykonania ćwiczenia w 
dowolny sposób. 
ndst -  nie podejście do próby 



ZESPOŁOWE GRY 
SPORTOWE 

1. Mini piłka nożna /  
I semestr 
a. Prowadzenie piłki 

nogą po prostej i 
zez zmianą 
kierunku  

b. Podanie piłki do 
partnera 

c. Przyjęcie piłki 
podanej od 
partnera 

d. Wykonanie 
strzału do bramki 
(z miejsca, w 
ruchy) 

 
Ocenacel  dokładne wykonanie wszystkich 
elementów  technicznych 
bdb  dokładne wykonanie  3 elementów  
technicznych 
db dokładne wykonanie  2 elementów 
technicznych    
dst  dokładne wykonanie  1 elementu    
dop   podejście do zaliczenia 
ndst  brak zaliczenia 
 

2. Minikoszykówka /  
IIsemestr 
a. Kozłowanie piłki 

ze zmiana 
kierunku 

b. Rzut piłką do 
kosza z miejsca 

c. Podanie piłki 
oburacz w 
miejscu 

d. Podanie piłki 
oburącz kozłem 

Ocenacel  dokładne wykonanie wszystkich 
elementów  technicznych 
bdb  dokładne wykonanie  3 elementów  
technicznych 
db dokładne wykonanie  2 elementów 
technicznych    
dst  dokładne wykonanie  1 elementu    
dop   podejście do zaliczenia 
ndst  brak zaliczenia 

 

 
 


