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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

dla klas IV – VI szkoły podstawowej nr 3 

 

KLASA IV 

1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 
2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w zależności od miejsca ćwiczeń 

oraz warunków pogodowych. 
3. Potrafi przyjmować prawidłowe pozycje wyjściowe podczas wykonywania ćwiczeń 

i umiejętności ruchowych. 
4. Wie, jak należy przygotować się do ćwiczeń w celu hartowania organizmu. 
5. Zna zasadę stosowania odpoczynku po wysiłku fizycznym i potrafi wykonać co 

najmniej 3 ćwiczenia oddechowe. 
6. Umie właściwie wykonać ćwiczenia ramion, tułowia i nóg.  
7. Umie dokonać pomiaru tętna.  
8. Potrafi porównać własną postawę ciała z  wskazanymi przez nauczyciela 

przykładami .  
9. Umie dokonać prostej próby sprawności ruchowej- np. skoków, biegu 

wytrzymałościowego.  
10. Potrafi zorganizować miejsce do zajęć ruchowych (dobrać sprzęt do ćwiczeń, 

przygotować boisko). 
11. Potrafi zorganizować nietypowy przybór do ćwiczeń.  
12. Zna próby sprawnościowe testu sprawności fizycznej. 
13. Wie jak dbać o czystość i higienę osobistą. 
14. Zna zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach. 
15. Wie, jaki wpływ mają ćwiczenia gimnastyczne na estetykę ruchu. 
16. Wie, jak ruch może wpłynąć na prawidłową postawę ciała. 
17. Zna znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych 
18. Zna prawidłową terminologię poznanych ćwiczeń fizycznych, zadań ruchowych 

oraz pozycji wyjściowych. 
19. Zna znaczenie kształtowania różnych cech motorycznych. 
20. Zna zasady bezpiecznej drogi do szkoły. 
22. Umie i zna zasadę posługiwania się przyrządami pomiarowymi (stoper, taśma 

miernicza) .  
23. Zna podstawowe zasady i przepisy poznanych zabaw i gier. 
24. Umie kulturalnie zachować się podczas różnych form aktywności ruchowej. 
25.  Potrafi i chce pomóc słabszym uczniom podczas wykonywanego ćwiczenia czy   

zadania. 
26. Potrafi szanować przybory i przyrządy do ćwiczeń. 
27. Zna zasadę „wygrywać bez pychy, przegrywać  bez pokory”.  
25. Potrafi dokonywać samooceny sprawności   fizycznej na podstawie sprawdzianów, 

prób i  testów .  
26. Wykazuje się inwencją w doborze ćwiczeń kształtujących. 
27. Wykazuje się różnymi pomysłami w  organizowaniu zabaw i gier. 
28. Potrafi wykonać dowolne ćwiczenia w  wyznaczonym rytmie lub muzyce. 
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Uczeń potrafi wykonać: 
Gimnastyka podstawowa 
• przewrót w przód dowolnym sposobem z prawidłowym ułożeniem głowy 
• przewrót w tył dowolnym sposobem z prawidłowym ułożeniem nóg 
• ćwiczenia równoważne po odwróconej ławce dowolnym krokiem 
 
Lekkoatletyka 
• bieg w szybkim tempie na wyznaczonym odcinku 
• bieg ciągły w czasie 5 minut w dowolnym tempie 
• rzut z miejsca małym przyborem prawą i lewą ręką 
• rzut oburącz piłki lekarską 
 
Rytm - muzyka- taniec 

• Ćwiczenia do wybranej przez siebie muzyki 
 
Mini  koszykówka 
• podanie i chwyt piłki oburącz w miejscu 
• podanie piłki w dowolnym tempie ręką prawą i lewą w miejscu i w ruchu 
• rzut piłki do kosza dowolnym sposobem 
• wykonać poznane elementy techniczne w trakcie gry 
 
Mini siatkówka 
• poruszanie się krokiem odstawno -dostawnym 
• zagrywka dolna zza linii 3 m (dowolną ręką) 
• odbicie piłki sposobem górnym 
 
Mini piłka ręczna 
• podania piłki jednorącz w miejscu i w ruchu 
• chwyt piłki oburącz w miejscu i w ruchu 
• kozłowanie piłki prawą i lewą ręką w miejscu i w ruchu 
• rzut do bramki jednorącz dowolnym sposobem 
• poznane elementy techniczne w trakcie gry 
 
Mini piłka nożna 
• prowadzenie piłki nogą prawą i lewą ze zmianą kierunku 
• uderzenie i przyjęcie piłki nogą prawą i lewą 
• strzał piłki do bramki dowolnym sposobem 
• poznane elementy techniczne w grze 
 
Sporty zimowe 
• bezpiecznie upadać na śnieg 
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KLASA V 

1. Umie zorganizować bezpieczne miejsce pracy. 
2. Umie dokonać kontroli i oceny prawidłowej postawy ciała. 
3. Zna zasady hartowania organizmu w różnych warunkach pogodowych. 
4. Umie właściwie ocenić poziom swojego ciężaru i wysokości ciała. 
5. Wie, jakie zmiany zachodzą w organizmie dojrzewającej dziewczynki i chłopca. 
6. Wie, jaki wpływ mają ćwiczenia na estetykę ruchu. 
7. Prawidłowo rozumie pojęcia: szybkość, siła, wytrzymałość, równowaga, zręczność. 
8. Zna znaczenie kształcenia różnych cech motorycznych, np. przebiec w jak 

najkrótszym czasie dłuższy dystans, aby udzielić pomocy potrzebującemu. 
9. Zna podstawowe przepisy ruchu drogowego- bezpieczna droga do szkoły.  
10. Umie wykonać odpoczynek czynny i bierny w zależności od rodzaju wysiłku. 
11. Zna znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych.  
12. Umie dokonać pomiaru tętna. 
13.  Umie prowadzić rozgrzewkę. 
14. Potrafi zorganizować przynajmniej 2 zabawy ruchowe. 
15. Potrafi dobrać ćwiczenia kształtujące z przyborem nietypowym. 
16. Potrafi wykazać się inicjatywą własną w przeprowadzaniu rozgrzewki. 
17. Potrafi przeprowadzić przynajmniej 2 zabawy, gry lub konkursy według inwencji   
      własnej. 
18. Potrafi dokonać pomiaru siły ( np. rzut piłką lekarską), szybkości (np. bieg na 60   
      m posługując się stoperem) i zwinności (bieg 4x10m). 
19. Potrafi pomóc w organizacji i przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej. 
20. Umie i zna zasady posługiwania się przyrządami pomiarowymi.  
21. Zna zasady i przepisy poznanych gier. 
22. Umie i zna zasady kulturalnego kibicowania podczas zabaw i gier.  
23. Potrafi współpracować z innymi uczniami w celu pomocy w organizacji zajęć   
      ruchowych. 
24. Potrafi szanować przyrządy i przybory do ćwiczeń. 
25. Potrafi dokonać samooceny sprawności fizycznej na podstawie sprawdzianów,   
      prób, testów  (porównując swoje osiągnięcia z wynikami kolegów i koleżanek). 
26. Potrafi udzielić pierwszej pomocy przy  zranieniach i omdleniach. 
27. Zna zasadę „wygrywać bez pychy, przegrywać bez pokory”. 
 
Uczeń potrafi wykonać: 
 
 
Gimnastyka 
• przewrót w przód z marszu, z odbiciem jednonóż (z prawidłowym ułożeniem rąk i 

głowy). 
• przewrót w tył z przysiadu podpartego do klęku podpartego. 
• chód po przyrządach równoważnych tyłem,  bokiem, przodem z utrudnieniem. 
• stanie na rękach z uniku podpartego z pomocą lub asekuracją. 
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Lekkoatletyka 

•  przyjmować pozycję startową na komendy startera 
•  bieg na średnim dystansie i bieg w zmiennym tempie 
•  marszobieg z wykorzystaniem terenu naturalnego 
•  skok w dal sposobem naturalnym z krótkiego rozbiegu i lądowaniem obunóż 
•  rzut piłeczką palantową z miejsca i z marszu 
•  rzuty piłkami lekarskimi o różnym ciężarze 

 
Mini koszykówka 

• zatrzymanie w biegu na jedno i dwa tempa 
• zmiany kierunku obiegu bez piłki 
• podania i chwyty oburącz w ruchu 
• rzut piłki do kosza z biegu 
• wykonać pivot 
• wykorzystać poznane elementy techniczne w grze 

 
Mini siatkówka 

• zagrywkę sposobem dolnym, dowolną ręką 
• odbicia piłki sposobem dolnym 
• wykorzystać poznane elementy techniczne w grze 

 
Mini piłka ręczna 

• poruszanie się po boisku w zmiennym tempie i w różnych kierunkach 
• prowadzenie piłki w dwójkach zakończone rzutem 
• kozłowanie piłki ze zmianą kierunku i ręki kozłującej 
• rzut piłką do bramki dowolnym sposobem 
• wykorzystać poznane elementy techniczne w grze 

 
Mini piłka nożna 

• prowadzenie piłki w dwójkach nogą prawą i lewą 
• uderzenie i przyjęcie piłki wewnętrzną i zewnętr4zną częścią stopy 
• strzał do bramki wewnętrznym podbiciem nogą prawą i lewą 
• wykorzystać poznane elementy techniczne w grze 

 
 
Rytm- muzyka-taniec 
• określone ćwiczenia w rytm muzyki  
• poprowadzić dowolne ćwiczenia przy muzyce samodzielnie wybranej 
 
Uczeń potrafi wykorzystać z poznanych ćwiczeń, zadań i umiejętności ruchowych 

wybrane elementy w grach i zabawach ruchowych. 
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KLASA VI 

1. Umie organizować bezpieczne miejsce do pracy, zabaw i gier zarówno w szkole, 
jak i poza nią. . 

2.    Zna zasady higieny po wysiłku fizycznym. 
3. Zna zasady i sposoby hartowania organizmu. 
4. Wie, jak zachować się w trakcie „miesiączki” i zna zasady higieny osobistej z tym 

związanej. 
5. Wie, jaki wpływ mają ćwiczenia gimnastyczne na estetykę ruchu. 
6. Wie, jaki ruch może wpłynąć na prawidłową postawę ciała. 
7. Zna prawidłową terminologię poznanych ćwiczeń fizycznych, pozycji wyjściowych 

i zadań ruchowych oraz prawidłowo rozumie pojęcia: szybkość, siła, 
wytrzymałość, równowaga, koordynacja ruchowa, orientacja, refleks, czucie rytmu 

8. Zna podstawowe przepisy ruchu drogowego- bezpieczna droga do szkoły i ze 
szkoły.  

9. Umie dobrać ćwiczenia kształtujące postawę ciała- po 2 ćwiczenia na mięśnie 
ramion, tułowia i nóg i rozumie celowość wykonywania ćwiczeń zapobiegających 
powstawaniu wad postawy.  

10. Umie zorganizować sobie odpoczynek po zmęczeniu umysłowym-podać 
przynajmniej po 3 ćwiczenia w celu wyrównania niedotlenienia organizmu. 

11. Zna zasady stosowania w życiu codziennym wypoczynku czynnego.  
12. Umie dokonać pomiaru tętna.  
13. Umie dobrać ćwiczenia kształtujące do przygotowania organizmu do większego     

wysiłku  fizycznego. Potrafi sam ocenić własną sprawność ruchową na podstawie 
wykonywanych ćwiczeń i zadań. 

14. Potrafi pomóc w organizacji i przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej. 
15. Umie i zna zasady posługiwania się przyrządami pomiarowymi. 
16. Potrafi dokonać samooceny sprawności fizycznej na podstawie wykonywanych 
ćwiczeń, zadań, prób i testów (porównując swoje osiągnięcia z wynikami z 
poprzednich lat).  

17. Potrafi zorganizować przynajmniej 3 zabawy ruchowe na świeżym powietrzu oraz 
ocenić swoją pracę w tym zakresie. 

18. Potrafi poprowadzić zabawę lub konkurs z przyborem nietypowym. 
19. Potrafi samodzielnie poprowadzić ćwiczenia kształtujące z przyborem dowolnym. 
20. Potrafi poprowadzić zabawę lub grę terenową według inwencji własnej.  
21. Zna zasady i przepisy poznanych zabaw i gier. 
22. Umie przestrzegać zasady „fair play”.  
23. Potrafi współorganizować mini gry zespołowe. 
24. Potrafi bezpiecznej i skutecznej realizacji zadania   ruchowego. 
25. Potrafi postępować według zasady „wygrywać bez pychy, przegrywać bez pokory”.  
26. Rozumie znaczenie kształtowania różnych cech  motorycznych. 
 
 
 
 
Uczeń potrafi wykonać: 
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Gimnastyka podstawowa 
• przewrót w przód z  miejsca, z marszu, z biegu, z odbicia obunóż do przysiadu 

podpartego i do postawy 
• przewrót w tył, z postawy stojącej z skłonem tułowia w przód przez siad o nogach 

prostych, do dowolnej pozycji 
• dwa łączone przewroty w przód 
• stanie na rękach a postawy stojąc lub uniku podpartego z asekuracją 
• chód po przyrządzie równoważnym z półobrotami w pozycji stojącej 
 
Lekkoatletyka 
• start niski z biegiem na odcinku startowym nie krótszym niż 20 m. 
• biegi z przyspieszeniem na odcinku 10-60m. 
• marszobieg z pokonaniem przeszkód terenowych 
• bieg z pałeczką sztafetową i przekazywanie pałeczki w truchcie i w biegu 
• skok w dal sposobem naturalnym z dowolnego rozbiegu 
• rzut piłeczką palantową z rozbiegu 
 
Mini koszykówka 
• podania i chwyty piłki oburącz w ruchu 
• kozłowanie piłki slalomem ręką prawą i lewą 
• poruszanie się w obronie 
• rzut z biegu do kosza po kozłowaniu 
• wykonać pivot, wykorzystać go w grze właściwej 
• wykorzystać poznane elementy techniczne w grze 

 
Mini piłka ręczna 

• poruszanie się po boisku w zmiennym tempie i w różnych kierunkach 
• prowadzenie piłki w dwójkach zakończone rzutem w wyskoku 
• kozłowanie piłki ze zmianą kierunku i ręki kozłującej 
• rzut piłką do bramki dowolnym sposobem 
• wykorzystać poznane elementy techniczne w grze 

 
Mini siatkówka 
• odbicia piłki w parach dowolnymi sposobami (górnym i dolnym) 
• zagrywka sposobem dolnym i górnym zza linii końcowej boiska. 
• stosowanie poznanych elementów w grze 
 
Mini piłka nożna 
• prowadzenie piłki w dwójkach ze zmianą kierunku 
• prowadzenie piłki nogą lewą i prawą z omijaniem przeszkód 
• strzał do bramki wewnętrznym podbiciem w ruchu 
• wykorzystać poznane elementy techniczne w grze 
 
 
Rytm-muzyka- taniec 
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• ćwiczenia gimnastyczne w rytm muzyki z przyborem lub bez przyboru według 
inwencji własnej 

• improwizację ruchową przy wybranej muzyce 
 


