
 
 
 
 
Klasa VII - 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    9,69                                   9,00 
           bdb  9,70 – 10,19            9,01 – 9,50      
           db    10,20 – 10,89        9,51 – 10,20 

dst   10,90 – 11,59     10,21 – 10,75    
           dop  11,60                                10,76 
           ndst brak zaliczenia 
 

2. Skok w dal z miejsca 
     I semestr 

                DZ                           CHŁ          
Ocena cel    1.80                                  1.90 
             bdb 1.79 - 1.70             1.89 – 1.80 
             db   1.69 - 1.60             1.79 – 1.70 
             dst   1.59 -1.50             1.69 – 1.60 
             dop  1.49                                 1.59 

  ndst brak zaliczenia 
3. Bieg na dystansie 
800m /1000m 
     I semestr 

                 DZ                            CHŁ 
Ocena cel   3,60                                   3.50 
           bdb  3,61 -4,15               3.51 – 4.05 
           db    4,16 -  4,55             4.04 – 4.20 

dst   4,56- 5,25              4.21 – 4,50 
           dop   5,26                                  4,51 

ndst brak zaliczenia 
4. Rzut piłeczką 
palantową. 
    I semestr 

                  DZ                          CHŁ 
Ocena cel     24                                       30 
             bdb   23 –21                         29 -27          
             db     20– 18                         26 -24 
             dst    17 – 15                         23- 21 
             dop    14                                      20 

ndst brak zaliczenia 
        
 

5. Rzut piłką lekarską. 
    II semestr 

                   DZ                          CHŁ 
Ocena cel     6,00                                  9,00 
             bdb   5,99 – 5,00           8,99 – 7,80           
             db     4.99 – 4,00           7,79 – 6,70 
             dst    3. 99 – 3.10          6,69 – 6,00 
             dop   3.09                                 5,99 

ndst brak zaliczenia 



 

6. Skok wzwyż 
II semestr 

                     DZ                                            CHŁ 

Ocena cel     1,10                                             1,15 

             bdb   1,09 – 1,00                    1,14 – 1,10                 

             db      0,99 - 0,90                    1,09 – 1,00   

             dst      0,89 – 0,80                   0,99 - 0,90            

             dop     0,79 – 0,70                  0,89 – 0,80                   

           ndst brak zaliczenia 
Test Coopera 
II semestr 

                   DZ                                CHŁ 
Ocena cel. 37                                           39 
            bdb 36                                          38 
            db   35                                          37 
            dst  34                                          36 
            dop  33                                         35 
            ndst brak zaliczenia 

 

GIMNASTYKA 

1.Układ gimnastyczny 
według inwencji 
nauczyciela. 
I semestr 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ocena cel    perfekcyjne wykonanie  układu 
gimnastycznego  

bdb   bardzo dobre wykonanie układu 
gimnastycznego  

db   dobre wykonanie układu gimnastycznego  

dst  wykonanie układu w stopniu 
dostatecznym 

 dop  podejścia do zaliczenia 

ndst - brak zaliczenia 

 

2. Dowolny skok przez 
przyrząd gimnastyczny 
według inwencji ucznia  
I semestr 

Ocena cel   perfekcyjne wykonanie 
skoku 
           bdb   bardzo dobre wykonanie 
skoku 
           db   dobre wykonanie  skoku  
            dst  wykonanie skoku z 
możliwościami ucznia 
             dop podejście do zaliczenia 
             ndst brak zaliczenia 



 

4.Piramidy 2 lub 3 
osobowe II semestr 

 
Ocena cel   perfekcyjne wykonanie 
wszystkich elementów  ćwiczenia w 
sposób ciągły i zrytmizowany 
           bdb   dokładne wykonanie 
wszystkich elementów  ćwiczenia 
           db   niedokładne wykonanie 
zaprezentowanych elementów ćwiczenia 
            dst  dokładne  wykonanie  
minimum  połowy  elementów ćwiczenia 
             dop wykonanie  ćwiczenia 
zgodnie z możliwościami ucznia 
             ndst brak wykonania  ćwiczenia 
lub brak podejścia do wykonania 
ćwiczenia 

ZESPOŁOWE GRY 
SPORTOWE 

Piłka nożna   I semestr 

a. Prowadzenie piłki między 
znacznikami zakończony 
strzałem do bramki 

b.Prowadzenie piłki po 
,,ósemce’’ 

c.Strzał do bramki po 
odbiciu od ławeczki 

d.Wykonanie żonglerki 
(dziewczęta min 5, chłopcy 
10) 

 

 
Ocena cel  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 

 
 

Koszykówka II semestr 

a.Kozłowanie ze zmianą 
tempa i kierunku 

b.Rzut do kosz z miejsca 

c. Rzut z dwutaktu z prawej 
strony 

d. Rzut z dwutaktu z lewej 
strony 

 

 
 

Ocena cel  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 

 

 



 
 


