
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE  Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO DLA KLASY V  

 

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się   

z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 

  

Za jednorazowe zgłoszone przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć ( np. brak koszulki, 

spodenek, skarpetek, sportowego obuwia), uczeń otrzymuje 

tzw. „nieprzygotowanie – np.” W ciągu semestru uczeń może zgłosić trzy takie „np.” bez 

żadnych konsekwencji. Za kolejny brak stroju zmiennego uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. Niesystematyczność  w przygotowaniu do lekcji wpływa na ocenę 

semestralną i końcową. 

 

Za przygotowanego do zajęć WF uważa się ucznia, który: 

 

ubrany jest w czystą, białą, niewymiętą (wyprasowaną) szkolną koszulkę z logo 

szkoły, posiada na sobie szorty lub dres ciemnego koloru, zmienne białe skarpety, zmienne, 

wiązane obuwie sportowe. Ponadto dziewczęta, które mają długie włosy zobowiązane są do 

ich związania gumką lub materiałową opaską. Dla bezpieczeństwa dziewcząt włosów nie 

wolno spinać niebezpiecznymi wsuwkami czy plastikowymi opaskami z ostrymi końcami. Na 

lekcje WF uczeń zobowiązany jest do ściągnięcia całej swojej biżuterii ( łańcuszki, zegarki, 

bransoletki, długie kolczyki). 

Koszulka z ostatniej lekcji WF ( brudna, spocona i wygnieciona) nie upoważnia do 

brania czynnego udziału w kolejnych zajęciach WF i jest traktowana jako „np.” 

 

Podczas wystawiania ocen cząstkowych z poszczególnych zaliczeń obowiązuje 

następująca skala ocen: celująca, bardzo dobra +, bardzo dobra, bardzo dobra - , dobra 

+, dobra, dobra - , dostateczna + , dostateczna, dostateczna - , dopuszczająca, 

niedostateczna.          

 

LEKKOATLETYKA   

 Skok w dal z miejsca (odległość mierzona w cm.).   

-skala ocen dostosowywana jest do możliwości danej klasy i rocznika oraz 

indywidualnych możliwości ucznia 

- ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje za niewykonanie próby skoku   

-Ocena długości skoku jest ważna  gdy są spełnione warunki bazowe  

(rozbieg, miejsce odbicia, bezpieczne miejsce lądowania). 

 

 Rzut piłeczką palantową (odległość mierzona w m.).  

-skala ocen dostosowywana jest do możliwości danej klasy i rocznika oraz 

indywidualnych możliwości ucznia 

 



 

GIMNASTYKA 

 Stanie na rękach przy drabinkach z uniku podpartego.  

 

ocena 

niedostateczna 

niepodjęcie próby stania na rękach przy 

drabinkach, 

ocena 

dopuszczająca 

podjęcie próby stania na rękach - brak 

wykonania mimo pomocy nauczyciela, 

ocena 

dostateczna 

stanie na rękach przy dużej pomocy 

nauczyciela, 

ocena 

dobra 

stanie na rękach przy niewielkiej pomocy 

nauczyciela, 

ocena 

bardzo dobra 

samodzielne stanie na rękach wykonane z 

pozycji unik podparty, 

ocena 

celująca 

samodzielne stanie na rękach wykonane z 

pozycji stojącej.  

 

*Na ocenę ma również wpływ technika wykonania ćwiczenia.    

 

 Łączone przewroty w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego.   

 Łączone przewroty w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego.   

Uczeń z przysiadu podpartego wykonuje dwa przewroty w przód do przysiadu podpartego 

zakończone postawą.    Uczeń z przysiadu podpartego wykonuje dwa przewroty w tył do 

przysiadu podpartego zakończone postawą.  

Ocenie podlega technika wykonania poszczególnych elementów:  

 pozycja wyjściowa i końcowa ćwiczenia,  

 ułożenie rąk, nóg i głowy w trakcie przewrotów (właściwa samoochrona głowy),  

 płynność wykonania ćwiczenia, wykonanie przewrotów w jednej linii.   

 

Ocena 

niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena dobra Ocena 

bardzo 

dobra 

Ocena 

celująca 

Brak podejścia 

do próby 
podjęcie próby 

wykonania 

ćwiczenia - 

brak 

wykonania 

ćwiczenia 

mimo pomocy 

nauczyciela,  

 

ćwiczenie 

wykonane, 

dopuszczalny 

błąd dwóch 

dowolnych  

elementów 

ćwiczenie 

wykonane,  

dopuszczalny 

błąd 

dowolnego  

jednego 

elementu  

 

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie 

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie 

z truchtu. 

 



Układ gimnastyczny.   

Układ składa się z następujących elementów: skłon w przód z dotknięciem pięściami podłogi 

o nogach złączonych i wyprostowanych w kolanach, wyskok z obrotem o 360 , przewrót w 

przód i w tył, stanie na rękach przy drabinkach z uniku podpartego.   

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 wyprost nóg i głębokość wykonania skłonu,  

 zakres obrotu oraz lądowanie (brak zachwiania),  

 prawidłowe ułożenie rąk, nóg i głowy podczas wykonywania przewrotów,  

 technika oraz stopień samodzielności wykonania stania na rękach. 

Ocenie podlega technika wykonania ćwiczenia.  

Ocena 

niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena dobra Ocena 

bardzo 

dobra 

Ocena 

celująca 

Brak podejścia 

do próby 
podjęcie próby 

wykonania 

ćwiczenia - 

brak 

wykonania 

ćwiczenia 

mimo pomocy 

nauczyciela,  

 

ćwiczenie 

wykonane, 

dopuszczalny 

błąd dwóch 

dowolnych  

elementów 

ćwiczenie 

wykonane,  

dopuszczalny 

błąd 

dowolnego  

jednego 

elementu  

 

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie 

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie, 

a stanie na 

rękach 

będzie 

wykonane 

z pozycji 

stojącej. 

 

 

Uczeń może otrzymać ocenę celującą, jeżeli wykona wszystkie elementy techniczne 

bezbłędnie, a stanie na rękach będzie wykonane z pozycji stojącej. 

 Skok  kuczny przez skrzynię po odbiciu z odskoczni.   

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 odbicie obunóż od odskoczni  

 odpowiednie ułożenie rąk i nóg na skrzyni 

 lądowanie na dwie nogi z zatrzymaniem   

Ocena 

niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena dobra Ocena 

bardzo 

dobra 

Ocena 

celująca 

Brak podejścia 

do próby 
podjęcie próby 

wykonania 

ćwiczenia - 

brak 

wykonania 

ćwiczenia 

ćwiczenie 

wykonane, 

dopuszczalny 

błąd dwóch 

dowolnych  

elementów 

ćwiczenie 

wykonane,  

dopuszczalny 

błąd 

dowolnego  

jednego 

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie 

z marszu 

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie 

z biegu 



mimo pomocy 

nauczyciela,  

 

elementu  

 

 

*Wysokość skrzyni jest regulowana odpowiednio do wieku ucznia. 

 

SIATKÓWKA  

Samodzielne odbicia sposobem oburącz górnym.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 przyjęcie postawy siatkarskiej,  

 pracę nóg,  

 ułożenie koszyczka siatkarskiego,   

 

Ocena 

niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena 

dobra 

Ocena 

bardzo 

dobra 

Ocena celująca 

Brak podejścia 

do próby 
podjęcie próby 

wykonania 

ćwiczenia - 

brak 

wykonania 

ćwiczenia 

mimo pomocy 

nauczyciela,  

 

ćwiczenie 

wykonane, 

dopuszczalny 

błąd dwóch 

dowolnych  

elementów 

ćwiczenie 

wykonane,  

dopuszczalny 

błąd 

dowolnego  

jednego 

elementu  

 

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie 

(5x)  

Wszystkie elementy 

wykonane 

poprawnie.Dodatkowo 

samodzielnie 5 odbić 

sposobem oburącz 

górnym i 5 sposobem 

oburącz dolnym. 

 

 

Samodzielne odbicia sposobem oburącz dolnym.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 przyjęcie postawy siatkarskiej,  

 praca nóg,  

 wyprost kończyn górnych w stawach łokciowych.    

Ocena 

niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena 

dobra 

Ocena 

bardzo 

dobra 

Ocena celująca 

Brak podejścia 

do próby 
podjęcie próby 

wykonania 

ćwiczenia - 

brak 

wykonania 

ćwiczenia 

mimo pomocy 

ćwiczenie 

wykonane, 

dopuszczalny 

błąd dwóch 

dowolnych  

elementów 

ćwiczenie 

wykonane,  

dopuszczalny 

błąd 

dowolnego  

jednego 

elementu  

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie 

(3x)  

Wszystkie elementy 

wykonane 

poprawnie.Dodatkowo 

samodzielnie 5 odbić 

sposobem oburącz 

górnym i 5 sposobem 

oburącz dolnym. 



nauczyciela,  

 

  

 

Kilkakrotne odbicie piłki sposobem oburącz dolnym i górnym w parze  

z nauczycielem.  

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 przyjęcie postawy siatkarskiej,  

 pracę nóg,  

 praca ramion.  

 przyjęcie postawy siatkarskiej,  

 pracę nóg,  

 ułożenie koszyczka siatkarskiego,   

Ocena 

niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena dobra Ocena 

bardzo 

dobra 

Ocena 

celująca 

Brak podejścia 

do próby 
podjęcie próby 

wykonania 

ćwiczenia - 

brak 

wykonania 

ćwiczenia 

mimo pomocy 

nauczyciela,  

 

ćwiczenie 

wykonane, 

dopuszczalny 

błąd dwóch 

dowolnych  

elementów 

ćwiczenie 

wykonane,  

dopuszczalny 

błąd 

dowolnego  

jednego 

elementu  

 

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie 

(3x)  

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie 

(6x)   

 

Zagrywka sposobem dolnym.  

* możliwość wykonania zagrywki górnej na życzenie ucznia 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 postawa,  

 przeniesienie ciężaru cała,  

 prawidłowo wykonany zamach ramienia.   

Ocena 

niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena dobra Ocena bardzo 

dobra 

Ocena celująca 

Brak podejścia 

do próby 
podjęcie próby 

wykonania 

ćwiczenia - 

brak 

wykonania 

ćwiczenia 

mimo pomocy 

nauczyciela,  

 

ćwiczenie 

wykonane 

dwukrotnie – 

piłka w polu 

przeciwnika z 

linii końcowej  ( 

wymiary boiska 

do 

minisiatkówki 

3x3) 

ćwiczenie 

wykonane 

trzykrotnie – 

piłka w polu 

przeciwnika z 

linii końcowej  ( 

wymiary boiska 

do 

minisiatkówki 

3x3) 

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie 

- ćwiczenie 

wykonane 

czterokrotnie – 

piłka w polu 

przeciwnika 

z linii końcowej  

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie 

pięciokrotnie- 

ćwiczenie 

wykonane – 

piłka w polu 

przeciwnika 

z linii końcowej  



( wymiary 

boiska do 

minisiatkówki 

3x3) 

( wymiary 

boiska do 

minisiatkówki 

3x3)  

 

Znajomość przepisów gry w siatkówkę.  

Ocenie podlegają następujące wiadomości:  

 znajomość wymiarów boiska,  

 znajomość ilości grających zawodników,  

 znajomość zasad gry w siatkówkę.  

Ocena 

niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena dobra Ocena 

bardzo 

dobra 

Ocena 

celująca 

uczeń nie 

wypowiada się 

na podane 

zagadnienia  

uczeń podaje 

po jednym 

przykładziedo 

każdego 

tematu 

 

uczeń podaje 

po dwa 

przykładydo 

każdego 

tematu 

 

uczeń podaje 

po  trzy 

przykładydo 

każdego 

tematu 

 

uczeń 

wypowiada 

się 

swobodnie 

na każdy 

temat, 

stosuje 

zasady 

sędziowania 

w grze 

Uczeń 

sędziuje 

innym 

drużynom. 

 

PIŁKA NOŻNA  

 Prowadzenie piłki slalomem zakończone strzałem na bramkę wewnętrznym 

podbiciem.   

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 ułożenie stopy podczas prowadzenia piłki po slalomie oraz zmiana nogi 

prowadzącej (noga dalsza od chorągiewki),  

 ułożenie stopy podczas strzału na bramkę,  

 celność oraz precyzja strzału,  

 płynność i tempo wykonania ćwiczenia.   

 

Ocena 

niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena dobra Ocena 

bardzo 

dobra 

Ocena 

celująca 

brak podejścia 

do próby 
podjęcie próby 

wykonania 

ćwiczenia - 

brak 

ćwiczenie 

wykonane, 

dopuszczalny 

błąd dwóch 

ćwiczenie 

wykonane,  

dopuszczalny 

błąd 

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie 

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie, 



wykonania 

ćwiczenia 

mimo pomocy 

nauczyciela,  

 

dowolnych  

elementów 

dowolnego  

jednego 

elementu  

 

w bardzo 

szybkim 

tempie 

 

KOSZYKÓWKA  

 Rzut z biegu po kozłowaniu z P lub L strony (wyboru dokonuje uczeń) – trzy 

próby. 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 ilość i kolejność kroków (w zależności od strony wykonania dwutaktu)  

 sposób rzutu do kosza  (która ręka w zależności od strony wykonania 

dwutaktu),  

 celność rzutów.  

Ocena 

niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena dobra Ocena 

bardzo 

dobra 

Ocena 

celująca 

Brak podejścia 

do próby 
podjęcie próby 

wykonania 

ćwiczenia - 

brak 

wykonania 

ćwiczenia 

mimo pomocy 

nauczyciela,  

 

ćwiczenie 

wykonane, 

dopuszczalny 

błąd dwóch 

dowolnych  

elementów 

ćwiczenie 

wykonane,  

dopuszczalny 

błąd 

dowolnego  

jednego 

elementu  

 

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie 

zakończone 

celnym 

rzutem do 

kosza z P 

lub L 

strony 

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie,  

ćwiczenie z 

obu stron, 

przy czym 

co najmniej 

dwa rzuty z 

każdej 

strony 

powinny 

być celne.   

 

Tor  przeszkód, na który składa się: rzut wolny do kosza, podanie i chwyt piłki sprzed 

klatki piersiowej, kozłowanie slalomem zakończone rzutem z biegu z prawej lub lewej 

strony (wyboru dokonuje uczeń). 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

 ułożenie rąk i nóg podczas rzutu do kosza,  

 sposób podania i chwytu piłki,  

 wysokość kozłowania piłki,  

 odpowiednia pora zmiany ręki kozłującej podczas slalomu,  

 technika wykonania rzutu do kosza po dwutakcie (która ręka w zależności od strony 

wykonania dwutaktu).  

Ocena 

niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena dobra Ocena 

bardzo 

dobra 

Ocena 

celująca 



Brak podejścia 

do próby 
podjęcie próby 

wykonania 

ćwiczenia - 

brak 

wykonania 

ćwiczenia 

mimo pomocy 

nauczyciela,  

 

ćwiczenie 

wykonane, 

dopuszczalny 

błąd dwóch 

dowolnych  

elementów 

ćwiczenie 

wykonane,  

dopuszczalny 

błąd 

dowolnego  

jednego 

elementu  

 

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie 

zakończone 

celnym 

jednym 

rzutem do 

kosza z P 

lub L 

strony lub 

celnym 

rzutem 

wolnym. 

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie,  

ćwiczenie z 

obu stron, 

przy czym 

co najmniej 

dwa rzuty 

cele (wolny 

lub P lub L 

strony). 

 

Znajomość przepisów gry w koszykówkę.  

Ocenie podlegają następujące wiadomości:  

 znajomość wymiarów boiska,  

 znajomość ilości grających zawodników,  

 znajomość zasad gry w koszykówkę.  

Ocena 

niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena dobra Ocena 

bardzo 

dobra 

Ocena 

celująca 

uczeń nie 

wypowiada się 

na podane 

zagadnienia  

uczeń podaje 

po jednym 

przykładziedo 

każdego 

tematu 

 

uczeń podaje 

po dwa 

przykładydo 

każdego 

tematu 

 

uczeń podaje 

po  trzy 

przykładydo 

każdego 

tematu 

 

uczeń 

wypowiada 

się 

swobodnie 

na każdy 

temat, 

stosuje 

zasady 

sędziowania 

w grze 

Uczeń 

sędziuje 

innym 

drużynom. 

 

WIADOMOŚCI Z ZAKRESU EDUKACJI PROZDROWOTNEJ, 

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY   

Ocenie podlega wiedza z następującej tematyki:  

 pomiar tętna,  

 zasady i metody hartowania organizmu,  

 sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia,  

 dobór stroju i obuwia sportowego do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć oraz 

warunków atmosferycznych.   

 wyjaśnienie powodu przestrzegania ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej,  



 prawidłowe zachowanie na zabawie tanecznej i w dyskotece,  

 zasady aktywnego wypoczynku,  

 zasady bezpiecznego zachowania nad wodą i w górach,  

 sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem.   

Ocena 

niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena dobra Ocena 

bardzo 

dobra 

Ocena 

celująca 

uczeń nie 

wypowiada się 

na podany 

temat 

uczeń podaje 

po jednym 

przykładziedo 

każdego 

tematu 

 

uczeń podaje 

po dwa 

przykładydo 

każdego 

tematu 

 

uczeń podaje 

po  trzy 

przykładydo 

każdego 

tematu 

 

uczeń 

wypowiada 

się 

swobodnie 

na każdy 

temat 

uczeń 

przygotowuje 

referat na 

dany temat i 

przedstawia 

go innym 

 

FORMY  TANECZNO – GIMNASTYCZNE  

Pokaz techniki wykonania  podstawowych kroków i figur poznanego tańca (grupy 2-3 

osobowe)  

Ocenie podlegają następujące elementy:   

 estetyka i płynność ruchów,  

 dobór muzyki i ćwiczeń, choreografia,  

 ogólne wrażenie estetyczne,            

 estetyka i dobór stroju,  

 znajomość pochodzenia tańca.  

Ocena 

niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena dobra Ocena 

bardzo 

dobra 

Ocena 

celująca 

Brak podejścia 

do próby 
podjęcie próby 

wykonania 

ćwiczenia - 

brak 

wykonania 

ćwiczenia 

mimo pomocy 

nauczyciela, 

ćwiczenie 

wykonane, 

dopuszczalny 

błąd dwóch 

dowolnych  

elementów 

ćwiczenie 

wykonane,  

dopuszczalny 

błąd 

dowolnego  

jednego 

elementu  

 

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie 

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie 

z 

zachowaniem 

rytmu 

muzyki 

Tworzenie własnego układu tanecznego do muzyki z wykorzystaniem podstawowych 

kroków aerobiku w połączeniu z elementami ćwiczeń zwinnościowo - akrobatycznych 

(grupy 2-3 osób)   

W układzie mogą wystąpić dwa elementy do wyboru podane niżej :   

 przewrót w przód i w tył,  

 przerzut bokiem,  

 mostek,  

 stanie na rękach z partnerem,  

 waga przodem.   



Ocenie podlegają następujące elementy:   

 estetyka i płynność ruchów pomiędzy elementami,  

 dobór muzyki i ćwiczeń,  

 choreografia,  

 wykorzystanie przestrzeni,  

 ogólne wrażenie estetyczne,  

 estetyka i dobór stroju.  

Ocena 

niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena dobra Ocena 

bardzo 

dobra 

Ocena 

celująca 

Brak podejścia 

do próby 
podjęcie próby 

wykonania 

ćwiczenia - 

brak 

wykonania 

ćwiczenia 

mimo pomocy 

nauczyciela,  

 

ćwiczenie 

wykonane, 

dopuszczalny 

błąd dwóch 

dowolnych  

elementów 

ćwiczenie 

wykonane,  

dopuszczalny 

błąd 

dowolnego  

jednego 

elementu  

 

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie 

wszystkie 

elementy 

wykonane 

poprawnie 

z 

zachowaniem 

rytmu 

muzyki 

 

INDYWIDUALNE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW, U KTÓRYCH 

STWIERDZONO ZABURZENIA I ODCHYLENIA ROZWOJOWE I SPECYFICZNE 

TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ.   

W przypadku stwierdzenia u ucznia zaburzeń i odchyleń rozwojowych (zaburzenia 

koordynacji, percepcji wzrokowo – ruchowej itp.) oraz specyficznych trudności w uczeniu się 

wymagania edukacyjne dostosowuje się do zaleceń lekarza lub poradni. Podczas lekcji 

kładzie się duży nacisk na indywidualizację pracy z takim dzieckiem. Wymagania edukacyjne 

w takich przypadkach są obniżane.    

      Opracowali nauczyciele wychowania fizycznego 

 

mgr Joanna Krzeszowska 

        mgr Dorota Popowczak 

               mgr Grzegorz Giża 


