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Klasa VI - dziewczęta, chłopcy 
 

DZIAŁ 
NAUCZANIA 

TEMATYKA 
ZAJĘĆ 

OCENY SPRAWNOŚCI 
FIZYCZNEJ 

LEKKOALETYKA 

1. Bieg na dystansie 60 m 
ze startu wysokiego 

II semestr 
 Dziewczęta     Chłopcy 

Ocena cel  9,90           9,50   
bdb 9,91 – 10,70     9,51 – 10,40      
db   10,71 – 11,60 10,41 – 11,30   

dst  11,61 – 12,50   11,31 – 12,20   
dop  12,51              12,21  
ndst brak zaliczenia 

2. Skok w dal z miejsca 
     I semestr 

 Ocena cel   1.70                                    1.80 
bdb 1.69 -1.60              1.79 - 1.70 
db   1.59 - 1.50             1.69 - 1.60 
dst   1.49 -1.40             1.59 -1.50  
dop  1.39 1.49 
ndst brak zaliczenia 

3. Marszobieg terenowy 
na dystansie 800m  
     I semestr 

Ocena cel   4,10                                    3,50 
bdb   4,11 – 4,20          3,51 – 4,10 
db     4,21 – 4,45           4,11 – 4,25 

dst    4,46 – 5,00           4,26- 4,40 
dop 5,01      4,41 
ndst brak zaliczenia 

4. Rzut piłeczką 
palantową.  
    II semestr 
 
 

 Ocena cel     22                     26 
bdb   21 –19                   25 - 23 
db     18– 15                   22  - 20 
dst    14 – 12                   19 - 17 
dop    11  16 
ndst brak zaliczenia 

5. Rzut piłką lekarską 
3kg 
I semestr 

Ocena cel     5,50                                   6,70                   
bdb   5,51 – 4,90         6,69 – 5,60                          
db      4,91 – 4,40          5,59 – 5,10             
dst      4,41 – 3,90         5,01 – 4,60            
dop3,89                                 4,59  
ndst brak zaliczenia 
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7. Test Coopera 18x 9m 
II semestr 

Ocena cel      36                    38 
bdb    35                           37 
db      34                         36 
dst      33                           35 
dop     32                          34 
ndst brak zaliczenia 
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GIMNASTYKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Stanie na RR                                  
I semestr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Układ równoważny 
według inwencji ucznia z 
zastosowaniem 
elementów: przeja)ście 
po ławeczce z wymachem 
nóg, wykonanie wagi,  
arabeski, zeskok 
zamachem) 
I semestr 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanie na rękach 
Ocena cel – wykonanie na ocenę bdb stania 
na głowie i na rękach 
bdb – stanie z postawy wysokiej , 
zamachem jednonóż,  lub uniku podpartego 
,NN  wyprostowane, bez asekuracji.  
db -   stanie z uniku podpartego, NN 
wyprostowane , bez  asekuracji. 
dst - stanie z uniku podpartego, NN 
wyprostowane , z asekuracją. 
dop-  próba  wykonania ćwiczenia w 
dowolny sposób. 
ndst -  nie podejście do próby. 

 
Stanie na głowie 
bdb – wykonanie ćwiczenia , NN 
wyprostowane, bez  asekuracji. 
db - wykonanie ćwiczenia , NN lekko 
ugięte,  bez asekuracji. 
dst - wykonanie ćwiczenia , NN  ugięte,  z 
asekuracji. 
dop-  próba  wykonania ćwiczenia w 
dowolny sposób. 
ndst -  nie podejście do próby. 
 
Ocena cel -     perfekcyjne wykonanie 
układu z dodatkowym elementem nie 
uwzględnionym  wykonanym przez 
uczennicę  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 -  podejście do zaliczenia 
ndst- brak podejścia do próby 
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GIMNASTYKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Skok zawrotny przez 
skrzynię. 
II semestr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dowolny układ 
gimnastyczny (przewrót 
w przód, przewrót w tył, 
„świeca”, swój dowolny 
element gimnastyczny) 
lub taneczny(dziewczyny) 
według inwencji ucznia 
II semestr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
5. Odmyk i wymyk na 
drążku. 
Semestr II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocena cel – wykonanie skoku na bdb         
z ekspresją i w dobrym tempie. 
bdb-  wykonanie skoku  z zachowaniem 
fazy odbicia, lotem o NN prostych  i 
lądowaniem  w miejscu. 
db -  wykonanie skoku z zachowaniem 
fazy odbicia,  lotem o lekko ugiętych NN i 
lądowaniem w miejscu. 
dst - wykonanie skoku z zachowaniem fazy 
odbicia, naskoku na skrzynię  i lądowania  
w dowolny sposób 
dop-  próba  wykonania ćwiczenia w 
dowolny sposób. 
ndst - brak zaliczenia 
 
Ocena celperfekcyjne wykonanie własnego 
układu gimnastycznego lub tanecznego w 
rytm muzyki przez siebie wybranej  
bdb - dokładne wykonanie własnego 
układu gimnastycznego lub tanecznego w 
rytm muzyki przez siebie wybranej  
dbbrak własnego układu, odtworzenie 
układu koleżanki lub nauczyciela w stopniu 
perfekcyjnym 
dstbrak własnego układu, odtworzenie 
układu koleżanki lub nauczyciela w stopniu 
dokładnym   
dop podejścia do zaliczenia odtworzenie 
układu koleżanki lub nauczyciela 
ndst - brak zaliczenia 
 
ocena cel – wykonanie odmyku i wymyku 
na ocenę bdb 
bdb – wykonanie odmyku z postawy , 
utrzymanie pozycji równoważnej na 
drążku,  odmyk na drążku o NN prostych, 
powrót  do pozycji wyjściowej   
db – wykonanie odmyku z postawy , 
utrzymanie pozycji równoważnej na 
drążku,  odmyk na drążku o NN ugiętych, 
powrót  do pozycji wyjściowej . 
dst – wykonanie odmyku z postawy , próba  
utrzymanie pozycji równoważnej na drążku 
,  odmyk na drążku o NN ugiętych, powrót  
do pozycji wyjściowej  
dop-  próba  wykonania ćwiczenia w 
dowolny sposób. 
ndst -  nie podejście do próby. 
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MINIGRY 
ZESPOŁOWE 

Opanowanie elementów 
technicznych  
z minipiłki ręcznej 
I semestr 
- podania jednorącz 
półgórne w biegu 
zakończone rzutem do 
bramki, 
-  wykonanie rzutu 
karnego do bramki, 
- wykonanie rytm trzech 
kroków zakończony 
podaniem lub rzutem do 
bramki, 
- wykonuje rzut do bramki 
z biegu i z wyskoku. 
 
Opanowanie elementów 
technicznych  
z minipiłki siatkowej 
II semestr 
- odbicia piłki sposobem 
górnym min. 1 m nad 
głową 10 razy 
-  odbicia piłki sposobem 
dolnym min. 1 m nad 
głową 10 razy 
- zagrywka tenisowa z 
odległości 7m od siatki (na 
5 prób 3 próby mają być 
poprawne), 
- zagrywka sposobem 
dolnym z odległości 7m od 
siatki (na 5 prób 3 próby 
mają być poprawne), 
 
 

Ocenacel  dokładne wykonanie wszystkich 
elementów  technicznych 
bdbdokładne wykonanie  3 elementów  
technicznych 
dbdokładne wykonanie  2 elementów 
technicznych 
dstdokładne wykonanie  1 elementu 
doppodejście do zaliczenia 
ndst  brak zaliczenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocenacel    dokładne wykonanie 
wszystkich elementów  technicznych 
bdb    dokładne wykonanie  3 elementów  
technicznych 
db dokładne wykonanie  2 elementów  
dst dokładne wykonanie  1 elementu 
doppodejście do zaliczenia 
ndst  brak zaliczenia  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


