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Klasa IV - dziewczęta, chłopcy 
 

DZIAŁ 
NAUCZANIA 

TEMATYKA 
ZAJĘĆ 

OCENY SPRAWNOŚCI 
FIZYCZNEJ 

LEKKOALETYKA 

1. Bieg na dystansie 60 m 
ze startu wysokiego 

     I semestr 
                  DZ.                   CHŁ. 

Ocena cel    10.70                             10.50 
bdb  10.71 - 11.19     10,51 - 11.20       
db    11.2 -  12.0        11,21 - 12.20  

dst   12.01 - 13.31     12,21  - 13.00    
dop  13.32                              13.01 
ndst brak zaliczenia 

2. Skok w dal z miejsca 
     I semestr 

 Ocena cel   1.50                                   1.60 
bdb 1.49 -1.35               1.59 - 1.45 
db   1.34 - 1.15              1.44 - 1.35 
dst   1.14 -1.10               1.34 -1.20  
dop 1.09                                   1.19 
ndst brak zaliczenia 

3. Marszobieg terenowy 
na dystansie 600m  
     II semestr 

Ocena cel   2.50                                    2.41 
bdb 2.51 - 3.11 2.42 -3.02      
db    3.12 - 3.32              3.03 -  3.21  

dst   3.33  - 4.21             3.22- 4.10     
dop  4.22                                   4.11 
ndst brak zaliczenia 

4. Rzut piłeczką 
palantową.  
    II semestr 

 Ocena cel     18                              20 
bdb   17 –15                           19 -17 
db     14– 12                           16 -14 
dst    11 – 9                            13- 11 
dop8 10 
ndst brak zaliczenia 



 

 

 

 

 

 

 

GIMNASTYKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Przewrót w przód z 
przysiadu podpartego.  
    I semestr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Układ równoważny 
(przejście po ławeczce z 
wymachem nóg, 
wykonanie wagi,  
arabeski, zeskok 
zamachem) 
I semestr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Przewrót w tył z 
przysiadu do przysiadu 
II semestr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wykonanie układu 
gimnastycznego lub 

Ocena cel    przewrót w przód  z przysiadu 
podpartego, w czasie lotu NN proste 
zakończony w pozycji wysokiej 
bdb   przewrót w przód  z przysiadu 
podpartego, w czasie lotu NN  lekko ugięte 
zakończony w pozycji wysokiej 
db   przewrót w przód  z przysiadu 
podpartego, w czasie lotu NN  ugięte 
zakończony w pozycji wysokiej 
dst przewrót w przód  z przysiadu 
podpartego, w czasie lotu NN  ugięte , 
podpór  podczas przyjmowania  pozycji 
wysokiej 
dop dowolnie wykonany przewrót, według 
swoich możliwości 
ndst brak podejścia do próby 
 
 
Ocena cel    perfekcyjne wykonanie układu 
z dodatkowym elementem wykonanym 
przez ucznia  z zachowaniem 
odpowiedniego tempa i równowagi 
bdb   poprawne wykonanie wszystkich 
elementów z zachowaniem  odpowiedniego 
tempa i równowagi 
db   wykonanie   przynajmniej  3 
elementów  z zachowaniem  równowagi  
dst wykonanie   przynajmniej  2 elementów  
z zachowaniem równowagi 
dop wykonanie elementów z zachwianą 
równowagą   
ndst brak podejścia do próby 
 
 
  Ocena cel    przewrót w tył  z przysiadu   
do rozkroku 
bdb      przewrót w tył  z przysiadu  do 
przysiadu, podczas fazy końcowej  stopy 
dotykają podłoża 
db         przewrót w tył  z przysiadu  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 
 
 
 
 
 
Ocena cel   perfekcyjne wykonanie 
wszystkich elementów  układu 
bdb   dokładne wykonanie wszystkich 
elementów  układu 
db   dokładne  wykonanie  minimum  



 
 

GIMNASTYKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. Dowolny układ 
gimnastyczny lub 
taneczny(dziewczyny) 
według inwencji 
nauczyciela 
II semestr 

 
 

 
 
 
 

 
  Ocena cel    dokładne wykonanie 
wszystkich elementów układu 
gimnastycznego lub tanecznego z 
zachowaniem odpowiedniego tempa i  
rytmu 
bdb     dokładne wykonanie  4 elementów 
układu gimnastycznego lub 4 figur w 
układzie tanecznym  w odpowiednim 
tempie i rytmie  
db        dokładne wykonanie wszystkich 3 
elementów układu gimnastycznego lub 3 
figur w układzie tanecznym   
dst         dokładne wykonanie wszystkich 2 
elementów układu gimnastycznego lub 2 
figur w układzie tanecznym   
dop niedokładne wykonanie  układu 
przynajmniej 2 elementów z układu  
ndst  brak podejścia do próby 



MINIGRY 
ZESPOŁOWE  

 Tor zwinnościowy  z 
elementami minigier 
zespołowych 
minipiłka ręczna,  
minipiłka nożna 
I semestr 
Bieg - podanie półgórne- 
przetoczenie po materacu  
- przyjęcie piłki po 
podaniu - strzał na bramkę  
- prowadzenie  piłki nogą 
w slalomie między 3- ma 
znacznikami, strzał   na  
bramkę  
 
 
 
 
Tor zwinnościowy  z 
elementami minigier 
zespołowych  
minikoszykówka,  
minipiłka siatkowa 
II semestr 
Pokonanie 3 płotków 
(dołem, górą, dołem), 
podrzut piłki i 2 odbicia 
sposobem górnym w 
miejscu, kozłowanie piłki 
slalomem między 3-ma 
znacznikami, rzut piłki  z 
miejsca do kosza, 3 
przeskoki zawrotne  
 
 
 
 
Nauczyciel ocenia 
technikę i czas pokonania 
toru. Oceny dostosowuje 
do poziomu   grupy 
 

 
 
 
 
 
 
 Ocena cel    dokładne wykonanie 
wszystkich elementów  toru  
bdb    dokładne wykonanie  4 elementów  
toru 
db       dokładne wykonanie  3 elementów 
toru    
dst       dokładne wykonanie  2 elementów    
dop   niedokładne wykonanie nawet 2 
elementów toru  
ndst   brak podejścia do zaliczenia  
 
 
 
 
 
 
 
Ocena cel    dokładne wykonanie 
wszystkich elementów  toru  
bdb    dokładne wykonanie  4 elementów  
toru 
db       dokładne wykonanie  3 elementów 
toru    
dst       dokładne wykonanie  2 elementów    
dop  niedokładne wykonanie nawet 2 
elementów toru  
 
ndst    brak podejścia do zaliczenia 

 

 
 
 


