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ZMIANY W SZKOLNYM WYCHOWANIU FIZYCZNYM

Nowa podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz.U. 
z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wdrożona do szkół ponadgimna-
zjalnych od 1 września 2012 roku. Najważniejszą zmianą wpro-
wadzaną tym aktem prawnym jest zapis treści nauczania w formie 
wymagań szczegółowych, co jednoznacznie określa takie same dla 
całego kraju efekty nauczania. W ten sposób rozporządzenie mini-
sterialne defi niuje wspólne dla wszystkich polskich szkół standar-
dy edukacyjne, które muszą być realizowane w każdym programie 
nauczania, pozostawia natomiast do decyzji dyrekcji i nauczycieli 
zakres treści, i form, które pozwolą na osiągnięcie tych efektów. 
Szczegółowe określenie wymagań wprowadza w polskim systemie 
edukacji dokładnie sprecyzowaną „edukacyjną odpowiedzialność”1 
nauczycieli, czyli jednoznacznie opisuje w jakie umiejętności, wia-
domości i postawy powinien wyposażyć swojego ucznia nauczyciel 

1  Podstawa programowa z komentarzami. T. 8: Wychowanie fi zyczne 
i edukacja dla bezpieczeństwa. Komentarz do podstawy programowej. 
MEN, Warszawa 2009.

na danym etapie kształcenia. Autorzy programów muszą tak do-
brać treści nauczania do sformułowanych centralnie założonych 
osiągnięć ucznia, by zrealizować wymagania podstawy programo-
wej. W polskim systemie edukacji już w 1999 roku zrezygnowano 
z centralnie opracowywanych programów nauczania na rzecz 
ogólnych założeń edukacyjnych w formie podstaw programowych 
oraz wymagań egzaminacyjnych, które określały efekty kształce-
nia. Odejście od centralnie regulowanego procesu dydaktyczne-
go poszerzyło znacznie zakres autonomii szkół w doborze treści 
kształcenia.

Podstawa programowa wychowania fi zycznego dla czwartego 
etapu kształcenia określa sześć głównych działów kształcenia: 
1. Diagnoza sprawności i aktywności fi zycznej oraz rozwoju fi zycz-

nego.
2. Trening zdrowotny.
3. Sporty całego życia i wypoczynek.
4. Bezpieczna aktywność fi zyczna i higiena osobista.
5. Sport.
6. Edukacja zdrowotna.
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Tak posegregowane treści nauczania pozwalają nauczycielowi 
na precyzyjne zaplanowanie swojej pracy i jednocześnie są czytelną 
prognozą podejmowanych działań w zakresie edukacji fi zycznej. 
Nauczyciele na kolejnych etapach edukacji planują swoją pracę 
z założeniem, że uczniowie mają opanowane, określone w podsta-
wie programowej dla wcześniejszych etapów, osiągnięcia. Jedno-
cześnie nauczyciele mają możliwość autorskiego, dostosowanego 
do konkretnych warunków edukacyjnych, planowania sposobu 
realizacji wskazanych w podstawie programowej osiągnięć. Kon-
cepcja edukacji „Zdrowie • Sport • Rekreacja” obejmuje wszystkie 
cztery etapy kształcenia, dlatego jest spójna nie tylko w układzie 
treści kształcenia, lecz także w zakresie przewidywanych osiągnięć.

W podstawie programowej zapisano, że szkoła, biorąc pod 
uwagę wymagania, powinna rozwijać i rozbudowywać własną ofer-
tę programową. Oznacza to, że każda placówka oświatowa na bazie 
podstawy programowej powinna stworzyć własny szkolny zestaw 
programów nauczania. Na każdym etapie kształcenia należy dą-
żyć do rozwoju potrzeby aktywności fi zycznej. Samodzielnie, bez 
przymusu, podejmujemy działalność wtedy, kiedy jest ona zgodna 
z naszymi zainteresowaniami, oraz wówczas, gdy wykonywane 
czynności przynoszą nam satysfakcję i zadowolenie. Dlatego tak 
ważne jest, by szkolna oferta wychowania fi zycznego jak najsze-
rzej i najpełniej zaspokajała potrzeby i zainteresowania uczniów. 
Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki zapisom rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. 
w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiąz-
kowych zajęć wychowania fi zycznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 136, 
poz. 1116). Rozporządzenie to określa dopuszczalne formy rea-

lizacji dwóch obowiązkowych zajęć wychowania fi zycznego w ra-
mach tygodniowego wymiaru godzin. Zajęcia te mogą być reali-
zowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkolne w formie 
zajęć sportowych, rekreacyjno-zdrowotnych, tanecznych lub aktyw-
nych form turystyki. Dyrektor szkoły, po uzgodnieniu z organem 
prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę 
szkoły, przygotowuje propozycje form realizacji dwóch godzin 
zajęć wychowania fi zycznego. Propozycje powinny uwzględniać: 
– potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiąg-

nięcia sportowe w danej dziedzinie sportu lub aktywności 
fi zycznej;

– uwarunkowania lokalne;
– miejsce zamieszkania uczniów;
– tradycje sportowe środowiska lub szkoły;
– możliwości kadrowe2.

W sposobie realizacji dopuszcza się możliwość łączenia, 
w okresie nie dłuższym niż cztery tygodnie, dwóch godzin obo-
wiązkowych zajęć wychowania fi zycznego, z zachowaniem liczby 
godzin przeznaczonych na te zajęcia. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lu-
tego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych (Dz.U. poz. 204) stanowi, że w trzyletnim okresie 
nauczania wychowanie fi zyczne należy realizować w wymiarze co 
najmniej:

2  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. 
w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązko-
wych zajęć wychowania fi zycznego (Dz.U. Nr 136, pozycja 1116). 
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– dla zasadniczej szkoły zawodowej: 290 godzin,
– dla liceum ogólnokształcącego: 270 godzin,
– dla technikum: 360 godzin. 

W rozporządzeniu tym obowiązkowe zajęcia edukacyjne zo-
stały obliczone na 33- lub 30-tygodniowy rok szkolny, czyli wy-
chowanie fi zyczne powinno być realizowane średnio, w wymiarze 
3 godzin tygodniowo. Proponowany program został skonstruo-
wany w taki sposób, by umożliwić nauczycielom swobodny wybór 
formy realizacji zajęć. 

Nauczyciel może się stać autorem własnego programu lub 
skorzystać z programów opracowanych przez innych. Zgodnie 
z rozporządzeniem MEN z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie 
dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przed-
szkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku 
szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730) program „Zdro-
wie • Sport • Rekreacja” stanowi opis realizacji celów kształcenia 
i zadań edukacyjnych określonych w podstawie programowej oraz 
zawiera zgodne z podstawą programową, szczegółowe cele kształ-
cenia i wychowania opisane jako przewidywane efekty nauczania, 
treści nauczania, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowa-
nia, opis założonych osiągnięć ucznia, a także propozycje kryteriów 
oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Obligatoryjne treści 

tego programu, zgodne z podstawą programową, zostały uzupeł-
nione o treści fakultatywne, możliwe do realizacji w zależności od 
warunków środowiskowych i bazy materialnej. Integralną częścią 
programu jest szczegółowy plan pracy, czyli rozkład materiału na-
uczania dla poszczególnych klas oraz standardy wymagań i zasady 
oceniania tworzące przedmiotowy system oceniania z wychowania 
fi zycznego.

Każdy nauczyciel powinien się w swej pracy wykazać inno-
wacyjnością, zaangażowaniem, samodzielnością i twórczym po-
dejściem do założeń programowych. Praktyczne wykorzystanie 
umiejętności i wiadomości dydaktyczno-wychowawczych powin-
no zaowocować samodzielnie opracowanymi materiałami, w tym 
własnymi programami nauczania. Dlatego proponowany materiał 
należy traktować jako wskazówki i propozycje ułatwiające tworze-
nie własnych dokumentów pracy, a nie gotowe przepisy działania. 
Autorka wyraża zgodę na modyfi kowanie programu w zakresie 
treści, metod i form oraz osiągnięć i sposobów ich sprawdzania, 
z uwzględnianiem potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,  
w jakich program ma być realizowany z absolutną koniecznością 
zachowania wymagań szczegółowych określonych w podstawie 
programowej.
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treści kształcenia, lecz także w zakresie przewidywanych osiągnięć.

W podstawie programowej zapisano, że szkoła, biorąc pod 
uwagę wymagania, powinna rozwijać i rozbudowywać własną ofer-
tę programową. Oznacza to, że każda placówka oświatowa na bazie 
podstawy programowej powinna stworzyć własny szkolny zestaw 
programów nauczania. Na każdym etapie kształcenia należy dą-
żyć do rozwoju potrzeby aktywności fi zycznej. Samodzielnie, bez 
przymusu, podejmujemy działalność wtedy, kiedy jest ona zgodna 
z naszymi zainteresowaniami, oraz wówczas, gdy wykonywane 
czynności przynoszą nam satysfakcję i zadowolenie. Dlatego tak 
ważne jest, by szkolna oferta wychowania fi zycznego jak najsze-
rzej i najpełniej zaspokajała potrzeby i zainteresowania uczniów. 
Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki zapisom rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. 
w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiąz-
kowych zajęć wychowania fi zycznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 136, 
poz. 1116). Rozporządzenie to określa dopuszczalne formy rea-

lizacji dwóch obowiązkowych zajęć wychowania fi zycznego w ra-
mach tygodniowego wymiaru godzin. Zajęcia te mogą być reali-
zowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkolne w formie 
zajęć sportowych, rekreacyjno-zdrowotnych, tanecznych lub aktyw-
nych form turystyki. Dyrektor szkoły, po uzgodnieniu z organem 
prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę 
szkoły, przygotowuje propozycje form realizacji dwóch godzin 
zajęć wychowania fi zycznego. Propozycje powinny uwzględniać: 
– potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiąg-

nięcia sportowe w danej dziedzinie sportu lub aktywności 
fi zycznej;

– uwarunkowania lokalne;
– miejsce zamieszkania uczniów;
– tradycje sportowe środowiska lub szkoły;
– możliwości kadrowe2.

W sposobie realizacji dopuszcza się możliwość łączenia, 
w okresie nie dłuższym niż cztery tygodnie, dwóch godzin obo-
wiązkowych zajęć wychowania fi zycznego, z zachowaniem liczby 
godzin przeznaczonych na te zajęcia. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lu-
tego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych (Dz.U. poz. 204) stanowi, że w trzyletnim okresie 
nauczania wychowanie fi zyczne należy realizować w wymiarze co 
najmniej:

2  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. 
w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązko-
wych zajęć wychowania fi zycznego (Dz.U. Nr 136, pozycja 1116). 
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– dla zasadniczej szkoły zawodowej: 290 godzin,
– dla liceum ogólnokształcącego: 270 godzin,
– dla technikum: 360 godzin. 

W rozporządzeniu tym obowiązkowe zajęcia edukacyjne zo-
stały obliczone na 33- lub 30-tygodniowy rok szkolny, czyli wy-
chowanie fi zyczne powinno być realizowane średnio, w wymiarze 
3 godzin tygodniowo. Proponowany program został skonstruo-
wany w taki sposób, by umożliwić nauczycielom swobodny wybór 
formy realizacji zajęć. 

Nauczyciel może się stać autorem własnego programu lub 
skorzystać z programów opracowanych przez innych. Zgodnie 
z rozporządzeniem MEN z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie 
dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przed-
szkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku 
szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730) program „Zdro-
wie • Sport • Rekreacja” stanowi opis realizacji celów kształcenia 
i zadań edukacyjnych określonych w podstawie programowej oraz 
zawiera zgodne z podstawą programową, szczegółowe cele kształ-
cenia i wychowania opisane jako przewidywane efekty nauczania, 
treści nauczania, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowa-
nia, opis założonych osiągnięć ucznia, a także propozycje kryteriów 
oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Obligatoryjne treści 

tego programu, zgodne z podstawą programową, zostały uzupeł-
nione o treści fakultatywne, możliwe do realizacji w zależności od 
warunków środowiskowych i bazy materialnej. Integralną częścią 
programu jest szczegółowy plan pracy, czyli rozkład materiału na-
uczania dla poszczególnych klas oraz standardy wymagań i zasady 
oceniania tworzące przedmiotowy system oceniania z wychowania 
fi zycznego.

Każdy nauczyciel powinien się w swej pracy wykazać inno-
wacyjnością, zaangażowaniem, samodzielnością i twórczym po-
dejściem do założeń programowych. Praktyczne wykorzystanie 
umiejętności i wiadomości dydaktyczno-wychowawczych powin-
no zaowocować samodzielnie opracowanymi materiałami, w tym 
własnymi programami nauczania. Dlatego proponowany materiał 
należy traktować jako wskazówki i propozycje ułatwiające tworze-
nie własnych dokumentów pracy, a nie gotowe przepisy działania. 
Autorka wyraża zgodę na modyfi kowanie programu w zakresie 
treści, metod i form oraz osiągnięć i sposobów ich sprawdzania, 
z uwzględnianiem potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,  
w jakich program ma być realizowany z absolutną koniecznością 
zachowania wymagań szczegółowych określonych w podstawie 
programowej.
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PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO

ZDROWIE • SPORT • REKREACJA
Koncepcja wychowania  zycznego dla wszystkich etapów edukacyjnych
IV etap edukacyjny
Szkoły ponadgimnazjalne

Założenia wstępne:
Program jest częścią ogólnej koncepcji kształcenia w zakresie 

wychowania fi zycznego dla wszystkich etapów kształcenia i stano-
wi opis sposobu realizacji zadań edukacyjnych ustalonych w pod-
stawie programowej kształcenia ogólnego. W programie zawarte 
zostały propozycje zadań dodatkowych, w tym propozycje treści 
fakultatywnych.

Program powinien się stać inspiracją dla nauczycieli wychowa-
nia fi zycznego do samodzielnych poszukiwań zarówno w zakresie 
sposobów realizacji celów, jak i systematycznego uzupełniania oraz 
dostosowywania treści do możliwości, potrzeb, inwencji i zaintere-
sowań uczniów, uwarunkowań środowiskowych i posiadanej bazy 

materialno-dydaktycznej z zachowaniem wymagań szczegółowych 
określonych w podstawie programowej. 

Założenia teoretyczne dla koncepcji edukacji fi zycznej 
„Zdrowie • Sport • Rekreacja” na wszystkich etapach nauczania:

Wychowanie fi zyczne według nowej podstawy programowej to
przede wszystkim wdrażanie do troski o zdrowie fi zyczne, psychiczne 
i społeczne oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kultu-
rze fi zycznej. W wypadku wychowania fi zycznego podstawą działa-
nia jest wiedza naukowa, której źródła stanowią teoria i metodyka 
kultury fi zycznej oraz osiągnięcia nauk przyrodniczych i społecznych. 
Zmieniające się na przestrzeni lat teoretyczne podejście do wycho-
wania fi zycznego obejmowało na początku jedynie kształtowanie 
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ciała (ćwiczenia cielesne), następnie wychowanie przez ćwicze-
nia ciała, aż do współczesnej koncepcji wychowania w trosce o cia-
ło. Program jest zgodny z podstawowymi tendencjami rozwoju 
szkolnej edukacji fi zycznej, takimi jak:

Wychowanie zdrowotne – rozumiane jako troska o zdrowie, 
dbałość i poszanowanie swojego ciała, kształtowanie zdrowego 
stylu życia. Ukazywanie szkodliwości używek, kształtowanie od-
powiedzialności za zdrowie swoje i innych, postaw asertywnych, 
umiejętności obrony własnego zdania i przeciwstawienie się na-
ciskom. 

Wychowanie dla przyszłości, wychowanie do rekreacji – wy-
tworzenie nawyku uprawiania różnych form rekreacji ruchowej 
i sportu w czasie wolnym. Wykształcenie potrzeby ruchu i czyn-
nego wypoczynku, który niesie przyjemne przeżycia, zadowo-
lenia i radość. Rozwijanie zainteresowań, przekonań i pozytyw-
nych postaw wobec szeroko rozumianego uczestnictwa w kulturze 
fi zycznej.

Autoedukacja – stopniowe zastępowanie kontroli – samokon-
trolą, oceny – samooceną. Poszerzenie udziału ucznia w samo-
dzielnym podejmowaniu działań, uświadamianie współodpowie-
dzialności za efekty kształcenia i współtworzenie zajęć. Kształcenie 
umiejętności oceny własnej sprawności fi zycznej i przebiegu roz-
woju fi zycznego.

Indywidualizacja – wychowanie fi zyczne powinno uwzględ-
niać zróżnicowane potrzeby i właściwości psychofi zyczne uczniów. 
Indywidualizacja prowadzonych zajęć, stosowanie metod twór-
czych, uwzględniających indywidualne predyspozycje i uzdolnienia 
wychowanków.

Humanizacja – człowiek jest najwyższym dobrem. Uczeń 
jest podmiotem, a nie przedmiotem działań, jest osobą, która ma 
prawo do wyrażania własnych poglądów. Nauczyciel swoim przy-
kładem, profesjonalizmem w działaniu powinien ukazać uczniom 
świat wartości kultury fi zycznej. Uczeń, identyfi kując się z tymi 
wartościami, powinien chcieć aktywnie i kreatywnie podejmować 
wysiłek fi zyczny. Można wymusić obecność uczniów na zajęciach, 
ale nie ich zaangażowanie.

Intelektualizacja – uczestnik lekcji powinien mieć świadomość 
uczestnictwa, powinien wiedzieć, po co ćwiczy, jakie są korzyści 
z podejmowanego wysiłku. Wiedza powinna się stać podstawą 
działania. Wychowanie fi zyczne powinno umożliwić uczniowi 
zrozumienie siebie i swoich potrzeb.

Holizm – jedność procesu edukacyjnego we wszystkich dzie-
dzinach, spójność nauczania i wychowania. Rozwijanie ogólnej 
kultury człowieka i jego pełnej osobowości. 

Uczeń w trakcie edukacji fi zycznej powinien być wprowadzany 
w świat kultury fi zycznej w obszarach: 
– kultury współzawodnictwa – zasad czystej i uczciwej rywaliza-

cji, równości szans dla wszystkich;
– kultury kibicowania – właściwego zachowania się na trybunach 

sportowych zarówno w sytuacji zwycięstwa, jak i porażki swo-
ich faworytów;

– kultury sędziowania – sprawiedliwej, uczciwej, rzetelnej i obiek-
tywnej oceny wyników.
Zajęcia wychowania fi zycznego powinny zawierać założenia 

edukacji olimpijskiej według pedagogiki sportowej P. de Couber-
tina i kształtować takie wartości moralne, jak: uczciwość, odwaga, 
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lojalność, współpraca w zespole, przestrzeganie obowiązujących 
norm, przepisów i reguł. 

Wymagania szczegółowe, określone w podstawie programo-
wej, w programie wyróżnione zostały jako podstawowe osiągnię-
cia. Ich realizacja jest dla każdego nauczyciela obowiązkowa. Dla 
orientacji nauczyciela wymagania szczegółowe zgodne z podstawą 
programową zostały zapisane kursywą. Są to umiejętności, wiado-
mości oraz elementy postaw, które każdy uczeń musi mieć opa-
nowane na zakończenie czwartego etapu edukacyjnego. Stanowią 
one podstawę edukacji i warunkują edukacyjną odpowiedzialność 
nauczyciela wychowania fi zycznego w każdej ponadgimnazjalnej 
szkole w kraju.

Program zawiera treści nauczania, czyli zakres materiału, któ-
rego realizacja pozwala osiągnąć zaplanowane cele edukacyjne. 
Przewidywane efekty kształcenia, jako wymagania szczegółowe, 
zostały określone w zakresie wiadomości, umiejętności oraz po-
staw. W zakresie szkół ponadgimnazjalnych wymagania szczegó-
łowe praktycznie nie dotyczą umiejętności ruchowych. Wszystkie 
przewidziane do nauczenia elementy techniki, zarówno w sportach 
indywidualnych, jak i zespołowych, powinny zostać opanowane na 
wcześniejszych etapach edukacyjnych. Czwarty etap edukacyjny

to intelektualizacja wychowania fi zycznego, czyli zakładane osiąg-
nięcia przewidują, że uczeń powinien przede wszystkim posiąść 
określony zasób wiedzy, która ma być podstawą do świadomych 
wyborów związanych ze zdrowiem i aktywnością fi zyczną w póź-
niejszych etapach życia. Należy jednak pamiętać, że istotą szkol-
nego wychowania fi zycznego jest ruch, dlatego przekaz wiedzy 
teoretycznej należy zawsze łączyć z działaniem praktycznym. 
Dodatkowo w programie zawarte zostały treści fakultatywne, 
które mogą być realizowane jako zajęcia sportowe, rekreacyjno-
-zdrowotne, taneczne lub turystyczne, w formach szkolnych lub 
pozaszkolnych. Uczniowie powinni mieć możliwość wyboru w za-
kresie organizacji i treści tych zajęć.

Materiał nauczania podstawowy, zgodnie z podstawą progra-
mową, został podzielony na sześć modułów:
1. Diagnoza sprawności i aktywności fi zycznej oraz rozwoju fi zycz-

nego.
2. Trening zdrowotny.
3. Sporty całego życia i wypoczynek.
4. Bezpieczna aktywność fi zyczna i higiena osobista.
5. Sport.
6. Edukacja zdrowotna.
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Cele ogólne

Cel główny wychowania fi zycznego w koncepcji edukacji fi zycz-
nej „Zdrowie • Sport • Rekreacja”: 

Wdrażanie do dbałości o sprawność fi zyczną i prawidłowy 
rozwój, do troski o zdrowie swoje i innych. Przygotowanie do ak-
tywnego uczestnictwa w kulturze fi zycznej.

Cel programu „Zdrowie • Sport • Rekreacja” dla IV etapu 
edukacyjnego – szkoły ponadgimnazjalne – liceum ogólno-
kształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa: 

Wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do dokonywa-
nia świadomych wyborów związanych z własną sprawnością, zdro-
wiem oraz wszechstronnym uczestnictwem w kulturze fi zycznej.

Etapowe cele kształcenia i wychowania dla IV etapu eduka-
cyjnego określone w podstawie programowej:

Przygotowanie do aktywności fi zycznej przez całe życie oraz 
ochrona i doskonalenie zdrowia własnego oraz innych, w szcze-
gólności:
– uświadomienie potrzeby aktywności fi zycznej przez całe życie;
– stosowanie w życiu codziennym zasad prozdrowotnego stylu 

życia;
– działanie jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu;
– umiejętności sprzyjające zapobieganiu chorobom i doskonale-

niu zdrowia fi zycznego, psychicznego i społecznego.
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Treści nauczania. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania

1.  Diagnoza sprawności i aktywności  zycznej oraz rozwoju  zycznego

Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. 
Utrwalanie umiejętności samooceny i  samokontroli stanu roz-

woju fi zycznego, sprawności i umiejętności ruchowych oraz sposo-
bów badania i kształtowania cech motorycznych.

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Bezpieczeństwo i organizacja zajęć ruchowych.
Asekuracja, samoasekuracja oraz pomoc podczas ćwiczeń.
Regulaminy miejsc organizowania zajęć ruchowych.
Ocena i samoocena sprawności  zycznej i wydolności organizmu 
wybranym testem sprawności.
Próby sprawnościowe pozwalające określić wytrzymałość tlenową, 
siłę mięśni posturalnych oraz gibkość.
Ocena i samoocena umiejętności ruchowych (utylitarnych, rekrea-
cyjnych i sportowych) w trakcie zajęć oraz na podstawie wyników 
testów i sprawdzianów. 
Interpretacja wyników testów sprawnościowych. 
Ćwiczenia specjalne kształtujące podane cechy motoryczne 
i rozwijające określone zdolności ruchowe.
Wady postawy ciała, przyczyny ich powstawania, ćwiczenia 
korekcyjno-wyrównawcze.
Ocena i obserwacja rozwoju  zycznego (pomiary wysokości 
i ciężaru ciała, obwodów mięśni ud, podudzia i ramion), analiza 
uzyskanych wyników, porównanie z wynikami.

Rozumie potrzebę aktywności 
 zycznej, potra  ocenić krytycz-
nie swoją sprawność  zyczną. 
Wykazuje mocne i słabe strony 
swojej sprawności  zycznej. 
Wykazuje świadomość potrzeby 
rozwoju własnej aktywności 
 zycznej i swojego organizmu. 
Rozpoznaje sytuacje niebez-
pieczne, podejmuje odpowie-
dzialne decyzje zapewniające 
bezpieczeństwo sobie i innym.

Umie zastosować wybrany przez 
siebie test w celu sprawdzenia 
i oceny własnej sprawności 
 zycznej. 
Potra  opracować i realizować 
odpowiedni dla swoich potrzeb 
program aktywności  zycznej.
Potra  kontrolować i oceniać 
stan wydolności organizmu, 
oraz umiejętności ruchowych, 
rozróżniać wady postawy 
i zapobiegać im.
Potra  zapobiec niebezpie-
czeństwom podczas zajęć 
ruchowych.

Wie, jak wysiłek  zyczny wpły-
wa na rozwój i funkcjonowanie 
organizmu.
Omawia zalecenia dotyczące 
poziomu aktywności  zycznej, 
w zależności od płci, okresu 
życia i rodzaju pracy zawodowej. 
Wie, jak oceniać stan rozwoju 
własnego organizmu, zna 
sposoby oceny umiejętności 
ruchowych, wie, jak kwali ko-
wać wady postawy. 
Zna czynniki wpływające na 
podejmowanie aktywności 
 zycznej zależnie od rodziny, 
kolegów, mediów i społeczności 
lokalnej.

Cele kształcenia – wymagania ogólne:
Utrwalenie świadomości związku aktywności fi zycznej ze zdro-

wiem.
Rozwijanie zainteresowań „sportami całego życia”.
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 
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Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Obserwacja i samoocena własnej aktywności oraz rozwoju  zycz-
nego, analiza uzyskanych wyników, ich interpretacja i krytyczna 
ocena. 
Samokontrola i ocena rozwoju  zycznego na tle siatek centylo-
wych i tabel. 
Ćwiczenia i działania wpływające na aktywność i sprawność 
 zyczną.
Pomiar pojemności życiowej płuc i ocena rezultatów. 
Prowadzenie dzienniczka samokontroli i samooceny.

Umie zastosować elementy 
samoasekuracji i asekuracji, 
dostosować się do regulaminów, 
zadbać o własne zdrowie.

Zna regulaminy obiektów 
sportowych i zasady bezpiecz-
nego korzystania z urządzeń 
sportowych.

1.  Diagnoza sprawności..., cd.
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2. Trening zdrowotny

Cele kształcenia: 
Rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych dzia-

łań na rzecz harmonijnego rozwoju fi zycznego. 
Rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, kształtowanie am-

bicji.

Wzmacnianie i  utrzymanie sprawności ze szczególnym 
uwzględnieniem indywidualnych właściwości morfologicznych 
i funkcjonalnych.

Wdrażanie do samodzielnych działań na rzecz harmonijnego 
rozwoju fi zycznego.

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Funkcjonowanie układu oddechowego, krążenia ruchowego 
i nerwowego pod wpływem wysiłku  zycznego.
Umiejętność przygotowania organizmu do wysiłku  zycznego.
Znaczenie wysiłku  zycznego dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. Zasady prawidłowego żywienia, związek diety 
z aktywnością  zyczną i masą ciała.
SPRAWNOŚĆ KONDYCYJNA:
Szybkość, siła, wytrzymałość.
Biegi krótkie i sztafety. Gry i ćwiczenia bieżne z przyborami i bez.
Dynamiczne i statyczne formy ruchu z: pokonywaniem własnego 
ciężaru ciała, oporowaniem przez współćwiczącego, stosowaniem 
dodatkowego obciążenia. 
Zwisy, podpory, rzuty, wspinania, dźwigania, przeciągania itp.
Ćwiczenia na przyrządach uwzględniające harmonijny rozwój 
poszczególnych partii mięśniowych. Gry ruchowe z mocowaniem, 
przeciąganiem, przepychaniem, przenoszeniem współćwiczącego.
Ćwiczenia akrobatyczne, tańce, ćwiczenia przy muzyce, aerobik. 
Ćwiczenia z elementami strechingu. Ćwiczenia z piłkami lekarskimi.
Biegi przełajowe, marszobiegi. Biegi ciągłe na dłuższych dystansach.
Skoki, wieloskoki. Skoki w dal, wzwyż, dosiężne, przez przyrządy 
typowe. Pokonywanie przeszkód skokiem w dal i wzwyż.
Atletyka terenowa i zabawy biegowe.
Biegi przełajowe. Marszobiegi. Cross.

Nie stosuje sterydów i żadnych 
środków dopingujących.
Ocenia reakcje własnego organi-
zmu na wysiłek  zyczny o różnej 
intensywności.
Dba o rozwój własnej sprawno-
ści  zycznej i ruchowej. 
Zna wartość ruchu w terenie, 
rozumie potrzebę hartowania 
organizmu. 
Jest wytrwały w dążeniu do celu.
Rozumie związek pomiędzy 
aktywnością  zyczną i żywie-
niem a zdrowiem i dobrym 
samopoczuciem.
Porażkę traktuje jako mobilizację 
do zwiększenia wysiłku.
Wykazuje stałą dbałość o spraw-
ność kondycyjną, koordynacyjną 
oraz morfofunkcjonalną, przeja-
wia troskę o rozwój  zyczny.

Potra  wskazać korzyści płynące 
z aktywności  zycznej. 
Potra  samodzielnie przygoto-
wać i przeprowadzić rozgrzewkę 
dostosowaną do planowanych 
zajęć.
Umie opracować i zade-
monstrować zestaw ćwiczeń 
kształtujących wybrane zdolności 
motoryczne, określone partie 
mięśni, korygujące postawę.
Potra  zaplanować i wykonać 
układ gimnastyczny, wybrać 
i pokonać trasę crossu.
Potra  wykorzystać warunki 
naturalne do uprawiania sportu. 
Umie wykonać proste ćwiczenia 
relaksacyjne.
Potra  samodzielnie przygoto-
wać zadania sprawnościowe 
dostosowane do własnej 
wydolności. 

Wie, jakie zmiany zachodzą 
w organizmie podczas wysiłku 
 zycznego i jakie korzyści dla 
zdrowia wynikają z różnych form 
aktywności  zycznej.
Wie, jakie są zasady zdrowego 
stylu życia.
Wyjaśnia, na czym polega 
prozdrowotny styl życia.
Zna różnice pomiędzy wypo-
czynkiem czynnym i biernym, 
pracą umysłową i  zyczną.
Omawia sposoby utrzymania 
odpowiedniej masy ciała we 
wszystkich okresach życia.
Wie, jakie gry i ćwiczenia kształ-
tują poszczególne zdolności 
motoryczne i jak wpływają na 
funkcjonowanie organizmu.
Wie, jaki jest wpływ ćwiczeń 
na zachowanie prawidłowej po-
stawy ciała, zna zasób ćwiczeń 
rozwijających ogólną sprawność 
organizmu.
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Funkcjonowanie układu oddechowego, krążenia ruchowego 
i nerwowego pod wpływem wysiłku  zycznego.
Umiejętność przygotowania organizmu do wysiłku  zycznego.
Znaczenie wysiłku  zycznego dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. Zasady prawidłowego żywienia, związek diety 
z aktywnością  zyczną i masą ciała.
SPRAWNOŚĆ KONDYCYJNA:
Szybkość, siła, wytrzymałość.
Biegi krótkie i sztafety. Gry i ćwiczenia bieżne z przyborami i bez.
Dynamiczne i statyczne formy ruchu z: pokonywaniem własnego 
ciężaru ciała, oporowaniem przez współćwiczącego, stosowaniem 
dodatkowego obciążenia. 
Zwisy, podpory, rzuty, wspinania, dźwigania, przeciągania itp.
Ćwiczenia na przyrządach uwzględniające harmonijny rozwój 
poszczególnych partii mięśniowych. Gry ruchowe z mocowaniem, 
przeciąganiem, przepychaniem, przenoszeniem współćwiczącego.
Ćwiczenia akrobatyczne, tańce, ćwiczenia przy muzyce, aerobik. 
Ćwiczenia z elementami strechingu. Ćwiczenia z piłkami lekarskimi.
Biegi przełajowe, marszobiegi. Biegi ciągłe na dłuższych dystansach.
Skoki, wieloskoki. Skoki w dal, wzwyż, dosiężne, przez przyrządy 
typowe. Pokonywanie przeszkód skokiem w dal i wzwyż.
Atletyka terenowa i zabawy biegowe.
Biegi przełajowe. Marszobiegi. Cross.

Nie stosuje sterydów i żadnych 
środków dopingujących.
Ocenia reakcje własnego organi-
zmu na wysiłek  zyczny o różnej 
intensywności.
Dba o rozwój własnej sprawno-
ści  zycznej i ruchowej. 
Zna wartość ruchu w terenie, 
rozumie potrzebę hartowania 
organizmu. 
Jest wytrwały w dążeniu do celu.
Rozumie związek pomiędzy 
aktywnością  zyczną i żywie-
niem a zdrowiem i dobrym 
samopoczuciem.
Porażkę traktuje jako mobilizację 
do zwiększenia wysiłku.
Wykazuje stałą dbałość o spraw-
ność kondycyjną, koordynacyjną 
oraz morfofunkcjonalną, przeja-
wia troskę o rozwój  zyczny.

Potra  wskazać korzyści płynące 
z aktywności  zycznej. 
Potra  samodzielnie przygoto-
wać i przeprowadzić rozgrzewkę 
dostosowaną do planowanych 
zajęć.
Umie opracować i zade-
monstrować zestaw ćwiczeń 
kształtujących wybrane zdolności 
motoryczne, określone partie 
mięśni, korygujące postawę.
Potra  zaplanować i wykonać 
układ gimnastyczny, wybrać 
i pokonać trasę crossu.
Potra  wykorzystać warunki 
naturalne do uprawiania sportu. 
Umie wykonać proste ćwiczenia 
relaksacyjne.
Potra  samodzielnie przygoto-
wać zadania sprawnościowe 
dostosowane do własnej 
wydolności. 

Wie, jakie zmiany zachodzą 
w organizmie podczas wysiłku 
 zycznego i jakie korzyści dla 
zdrowia wynikają z różnych form 
aktywności  zycznej.
Wie, jakie są zasady zdrowego 
stylu życia.
Wyjaśnia, na czym polega 
prozdrowotny styl życia.
Zna różnice pomiędzy wypo-
czynkiem czynnym i biernym, 
pracą umysłową i  zyczną.
Omawia sposoby utrzymania 
odpowiedniej masy ciała we 
wszystkich okresach życia.
Wie, jakie gry i ćwiczenia kształ-
tują poszczególne zdolności 
motoryczne i jak wpływają na 
funkcjonowanie organizmu.
Wie, jaki jest wpływ ćwiczeń 
na zachowanie prawidłowej po-
stawy ciała, zna zasób ćwiczeń 
rozwijających ogólną sprawność 
organizmu.
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Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Sporty walki. Ćwiczenia na siłowni. Szkodliwość nieumiejętnego 
stosowania ćwiczeń siłowych.
SPRAWNOŚĆ KOORDYNACYJNA:
Szybkość reakcji, orientacja, równowaga:
Ćwiczenia i gry kształtujące orientację i szybkość reakcji na 
sygnały dźwiękowe i wzrokowe.
Zmiany pozycji ciała i kierunku poruszania się na sygnały 
wzrokowo-dźwiękowe.
Reagowanie na ruchy partnera. Sprawne operowanie przyborami. 
Żonglerka.
Kontrolowanie ułożenia ciała w przestrzeni (przewroty, łączenie 
przewrotów, przerzuty bokiem, przetaczanie, stanie na rękach). 
Kroki taneczne, skoki przez przyrządy skoki do wody, przerzuty 
bokiem, stanie na głowie i rękach.
Biegi z omijaniem przeszkód, na orientację.
Elementy gier zespołowych, np. chwyty, obserwacja pola gry. 
Ćwiczenia kształtujące umiejętność działania w różnych płaszczy-
znach i na różnym podłożu.
Przejścia po różnych przedmiotach i przyrządach. 
Biegi po wyznaczonych liniach i płaszczyznach pochyłych.
Jazda na wrotkach, łyżwach, snowbordzie, nartach, deskorolce, 
rowerze itp. 
SPRAWNOŚĆ MORFOFUNKCJONALNA: 
Ćwiczenia rozwijające wydolność układów krążenia i oddychania
Ćwiczenia zwiększające obszerność ruchową w stawach oraz 
ćwiczenia wzmacniające i korygujące układ kostno-stawowo-
-wiązadłowy.
Ćwiczenia wzmacniające różne grupy mięśniowe. 
Ćwiczenia o charakterze aerobowym.

Wie, gdzie szukać wiarygodnych 
informacji o zdrowiu i sporcie, 
dokonuje krytycznej analizy 
informacji medialnych na ten 
temat.

Potra  opracować i zademonstro-
wać zestaw ćwiczeń ogólno-
rozwojowych oraz ćwiczeń 
na siłowni. Umie stosować 
własny program wzmacniający 
poszczególne sprawności.
Potra  obliczyć i zinterpretować 
wskaźnik wagowo-wzrostowy – 
BMI.

Zna choroby cywilizacyjne spo-
wodowane niedostatkiem ruchu 
(choroby układu krążenia, układu 
ruchu, otyłość), omawia sposoby 
zapobiegania tym chorobom.

2. Trening zdrowotny, cd.
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3. Sporty całego życia i wypoczynek

Cele kształcenia: 
Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fi zycznej. 

Wykorzystanie poznanych umiejętności ruchowych w działa-
niach praktycznych – sportowo-rekreacyjnych.

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Walory sportowe i rekreacyjne wybranych dyscyplin sportowych.
PŁYWANIE:
Praktyczne zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć nad wodą i w wo-
dzie, zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu pływającego.
Pływanie wybranym stylem na piersiach i grzbiecie (minimum 25 m).
Pływanie pod wodą dowolnym sposobem na krótkim odcinku. 
Nurkowanie pionowe do 2 m głębokości. Skoki na nogi i na głowę 
z różnych wysokości.
Zabawy z elementami gry w piłkę wodną.
Elementy ratownictwa, udzielanie pierwszej pomocy tonącemu.
Przepisy, organizacja zawodów pływackich, sędziowanie. 
SPORTY ZIMOWE:
Zjazd na wprost i w skos stoku, kierowanie, hamowanie, zjazd 
slalomem z podnoszeniem przedmiotów, wyścigi. 
Dostosowanie kroków biegowych do ukształtowania terenu, zjazd 
na wprost i w skos stoku ze zmianą prędkości, jazda slalomem, 
indywidualny dobór sprzętu narciarskiego.
Jazda w przód i po kole, przekładanka przodem i tyłem, slalom, zatrzy-
manie różnymi sposobami. Elementy hokeja, elementy jazdy  gurowej.
Gry i zabawy z zastosowaniem elementów techniki jazdy na 
sankach, łyżwach i nartach. 
Zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć na śniegu i lodzie. 
TENIS ZIEMNY I STOŁOWY:
Sprawność techniczna: sylwetka, chwyt rakiety, praca nóg, 
uderzenia.
Sprawność taktyczna: plan gry, gra pojedyncza, gra podwójna, gra 
mieszana, formacje taktyczne, rytm gry, zachowania taktyczne, 
skuteczność.

Aktywnie uczestniczy we wszel-
kich zajęciach ruchowych. 
Przejawia potrzebę uczest-
niczenia w różnych formach 
rekreacyjnych i turystycznych, 
wykazuje chęć do uczestni-
czenia we współzawodnictwie 
sportowym, potrzebę stoso-
wania czynnego wypoczynku 
i relaksacji. Wykazuje się stałą 
aktywnością  zyczną w czasie 
wolnym (rekreacyjną, sportową, 
turystyczną).
Uczestniczy w pozalekcyjnych 
działaniach sportowych i rekre-
acyjnych organizowanych przez 
szkołę lub poza szkołą.
Dba o swoje ciało i zdrowie. 
Rozumie sprzeczność pomiędzy 
uprawianiem sportu a uzależ-
nieniami.

Ma opanowane podstawowe 
elementy wybranych dyscyplin 
sportowych w stopniu umoż-
liwiającym wykorzystanie ich 
w rekreacji.
Stosuje poznane elementy 
techniki i taktyki w wybranych 
indywidualnych i zespołowych 
formach aktywności  zycznej. 
Potra  opracować i zorga-
nizować wybrane zajęcia 
sportowo-rekreacyjne w szkole 
i w środowisku dla swoich 
rówieśników. Umie zorganizo-
wać sobie i najbliższym czynny 
wypoczynek, stosować ćwiczenia 
relaksacyjne. Potra  uczestni-
czyć w zawodach sportowych. 
Reprezentuje szkołę w zawodach 
międzyszkolnych.
Potra  wykorzystać walory re-
kreacyjne i sportowe najbliższej 
okolicy do organizowania dla 
siebie i innych wypoczynku 
czynnego.

Zna różne formy indywidualnej 
i zespołowej aktywności 
ruchowej. 
Zna wartość czynnego wypo-
czynku.
Wie, jak bezpiecznie zorgani-
zować zajęcia rekreacyjne dla 
siebie i swoich rówieśników.
Zna podstawowe reguły organi-
zowania i przeprowadzania
różnorodnych form aktywności
ruchowej o charakterze re-
kreacyjnym.
Zna techniki automasażu, relak-
sacji i czynnego wypoczynku. 
Wie, jak uczestniczyć w życiu 
sportowym szkoły i środowiska. 
Zna zasady współzawodnictwa 
sportowego.
Zna i stosuje zasady bezpieczeń-
stwa w czasie wszystkich form 
aktywności  zycznej. 
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sygnały dźwiękowe i wzrokowe.
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wzrokowo-dźwiękowe.
Reagowanie na ruchy partnera. Sprawne operowanie przyborami. 
Żonglerka.
Kontrolowanie ułożenia ciała w przestrzeni (przewroty, łączenie 
przewrotów, przerzuty bokiem, przetaczanie, stanie na rękach). 
Kroki taneczne, skoki przez przyrządy skoki do wody, przerzuty 
bokiem, stanie na głowie i rękach.
Biegi z omijaniem przeszkód, na orientację.
Elementy gier zespołowych, np. chwyty, obserwacja pola gry. 
Ćwiczenia kształtujące umiejętność działania w różnych płaszczy-
znach i na różnym podłożu.
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postaw umiejętności wiadomości

Przepisy gry i sędziowanie, zasady organizacji turniejów i rozgrywek.
ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE:
Piłka siatkowa, koszykowa, nożna i ręczna w formach rekreacyjnych.
Przepisy zespołowych gier sportowych. 
Pełnienie roli organizatora, sędziego, zawodnika i kibica w zespo-
łowych grach sportowych. Zasada fair play, uczciwa rywalizacja. 
Kultura kibicowania i dopingowania swoich faworytów.
Kluby sportowe, zawodnicy, rozgrywki w regionie, Polsce i świecie.
RUCH I MUZYKA:
Podstawowe kroki polskich tańców narodowych (kujawiak, oberek, 
krakowiak, mazur, polonez). Podstawowe kroki tańców towarzy-
skich i regionalnych.
Aerobik, step aerobik, callanetics, jazz gimnastyka itp.
Zasady zachowania się podczas zabaw tanecznych. Organizacja 
konkursów tańca, oraz zabaw i dyskotek.
REKREACJA:
Indywidualne formy ruchu (turystyka rowerowa, jazda konna, tenis 
stołowy i ziemny, wspinanie na sztucznych ściankach, ścieżka 
zdrowia itp.).
Zespołowe formy ruchu (korwbal, futsal, siatkonoga, palant, 
badminton, sporty walki, rugby itp.).
Organizacja wycieczek, biwaków i obozów, festynów rekreacyjno-
-sportowych. 
Organizacja zawodów klasowych, międzyklasowych, szkolnych 
i międzyszkolnych. Szkolenie młodzieżowych organizatorów 
sportu, sędziów sportowych i działaczy sportowych. Udział we 
współzawodnictwie sportowym.
Techniki relaksacyjne. Gry i zabawy rekreacyjne jako sposób 
wypoczynku i relaksu. Masaż, technika automasażu. Gimnastyka 
oddechowa.
Ćwiczenia w terenie – marsze na orientację, podchody, patrolowa-
nie, zwiady, tropienie.

3. Sporty całego życia i wypoczynek, cd.
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4. Bezpieczna aktywność  zyczna i higiena osobista

Cela kształcenia: 
Wykształcenie umiejętności osobistych i społecznych sprzyja-

jących zdrowiu i bezpieczeństwu.

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Organizacja i bezpieczeństwo w trakcie wszelkich zajęć ruchowych.
Wypadki i urazy w czasie zajęć ruchowych, zasady zachowania 
się podczas nagłych wypadków, udzielanie pierwszej pomocy. 
Bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, regulaminy 
korzystania z obiektów sportowych.
Właściwe przygotowanie do zajęć ruchowych (ubiór, rozgrzewka, 
wybór bezpiecznego miejsca).
Zdrowe nawyki. Wykorzystanie w życiu codziennym praw 
ergonometrii.
Samoasekuracja i samokontrola w czasie ćwiczeń.
Literatura związana z rozwojem  zycznym, zdrowiem i aktywnoś-
cią ruchową.
Czynniki optymalizujące prawidłowy rozwój.
Czy sport zawsze jest zdrowy? Zagrożenia związane z uprawia-
niem niektórych dyscyplin sportu. Wskazania i przeciwwskazania 
w uprawianiu sportu.
Postawa ciała.
Ćwiczenia kształtujące indywidualne, z partnerem, z przyborem 
i bez.
Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne. Przewroty w przód 
z marszu i biegu i przez niskie przeszkody, łączenie przewrotów.
Stanie na głowie, na rękach, przerzut bokiem. Proste ćwiczenia 
zwinnościowo-akrobatyczne piramidy wieloosobowe. 
Zwisy, wymyki, odmyki na drążkach. Podpory, wspinania i zwisy 
na linach.
Ćwiczenia równoważne wolne i na przyrządach typowych 
i nietypowych.

Prowadzi higieniczny i zdrowy 
tryb życia.
Unika sytuacji zagrażających 
zdrowiu i życiu. 
Przejawia chęć do rozwijania 
własnej tężyzny  zycznej, 
kształtowania własnej sylwetki, 
i sprawności, przez ćwiczenia 
gimnastyczne.
W życiu codziennym stosuje 
prawa ergonometrii.
Dostrzega grożące niebezpie-
czeństwo, zapewnia bezpieczeń-
stwo sobie i innym.
Stosuje samokontrolę i samooce-
nę w czasie ćwiczeń. W bez-
pieczny sposób organizuje dla 
siebie i innych wszelkie zajęcia 
ruchowe.
Aktywnie uczestniczy w zaję-
ciach gimnastycznych, rzetelnie 
wykonuje wszystkie ćwiczenia.
Stosuje w czasie ćwiczeń 
samoochronę i asekurację.

Potra  się bezpiecznie zachować 
w czasie zajęć szkolnych 
i w czasie wypoczynku w róż-
nych środowiskach.
Potra  wykonać elementy 
gimnastyki podstawowej, umie 
samodzielnie zaplanować 
i zademonstrować ćwiczenia 
bezpiecznie i z asekuracją.
Potra  wykonać ćwiczenia 
kształtujące i kompensacyjne 
w celu przeciwdziałania nega-
tywnym dla zdrowia skutkom 
pracy, w tym pracy w pozycji 
siedzącej i przy komputerze.
Potra  udzielić pierwszej po-
mocy i właściwie się zachować 
w sytuacjach zagrażających 
życiu i zdrowiu.
Potra  samodzielnie ułożyć 
dostosowane do własnych możli-
wości zestawy ćwiczeń gimnasty-
ki porannej i relaksującej.

Wie, jakie są przyczyny oraz 
okoliczności wypadków i urazów 
w czasie zajęć ruchowych.
Zna zasady bezpiecznego 
organizowania wszelkich zajęć 
ruchowych.
Zna pozycje wyjściowe do 
ćwiczeń. 
Wie, jakie dobrać ćwiczenia 
kształtujące i doskonalące okre-
ślone zdolności ruchowe. Wie, 
jaka jest systematyka ćwiczeń 
gimnastycznych.
Wie, jakie zagrożenia wynikają 
z uprawiania niektórych dyscy-
plin sportowych. 
Wyjaśnia, na czym polega 
umiejętność oceny stopnia 
ryzyka związanego z niektó-
rymi sportami lub wysiłkami 
 zycznymi.
Zna i stosuje zasady higieny 
związane ze zmianami zacho-
dzącymi w okresie dojrzewania.
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Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości
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Kultura kibicowania i dopingowania swoich faworytów.
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Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Skoki gimnastyczne: kuczne, zawrotne i rozkroczne na przyrzą-
dach typowych i nietypowych. 
Skoki (kuczne, rozkroczne, zawrotne, lotne). 
Rzuty i chwyty różnymi przyborami.
Stanie na rękach, przerzut bokiem, stanie na głowie.
Układy ćwiczeń wolne, na przyrządach, tory przeszkód, ćwiczenia 
przy muzyce. 
Elementy gimnastyki sportowej, akrobatycznej i artystycznej. 
Ćwiczenia z przyborem – z piłką, wstążką, skakanką, obręczą oraz 
z przyborami nietypowymi.
Proste układy gimnastyczne, samodzielne tworzenie układów 
ćwiczeń z przyborem lub bez. 
Samoasekuracja i samokontrola w czasie ćwiczeń.
Atletyka terenowa, gry terenowe. 

4. Bezpieczna aktywność  zyczna i higiena osobista, cd.
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5. Sport

Cele kształcenia: 
Doskonalenie umiejętności organizacji i przeprowadzania roz-

grywek sportowych. 
Poznanie przepisów różnorodnych dyscyplin sportowych. 
Kształtowanie postaw moralnych i społecznych dzięki współ-

pracy w  grupie, umiejętności podporządkowania się określonym 
regułom działania w zespole.

Zaznajomienie z ideami olimpizmu i symbolami olimpijskimi. 
Wpojenie zasad kultury kibicowania i  dopingowania swoich 

faworytów.

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
postaw umiejętności wiadomości

Przepisy organizacyjne i sędziowanie w wybranych dyscyplinach 
sportowych.
Pełnienie roli organizatora, sędziego, zawodnika i kibica w wybra-
nych dyscyplinach sportowych. Systemy rozgrywek sportowych.
Zasada fair play, uczciwa rywalizacja. Szkodliwość dopingu 
w sporcie.
Kultura kibicowania i dopingowania swoich faworytów.
Symbole olimpijskie i zasady olimpizmu, P. de Coubertin.
LEKKOATLETYKA:
Biegi płaski, krótkie. Biegi przełajowe. Sztafety. 
Biegi przez płotki. Skoki: w dal, wzwyż, trójskok. 
Pchnięcie kulą. Rzut oszczepem. Rzut dyskiem. 
Pięciobój: bieg 100 m, bieg przez płotki, skok wzwyż lub skok 
w dal, 800 m dziewczęta, 1000 m chłopcy.
Pomiar i ocena wyników. 
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych zawodów sportowych 
w konkurencjach lekkoatletycznych. Przepisy poszczególnych 
konkurencji, sędziowanie zawodów.
Historia lekkoatletyki w Polsce i na świecie.
GRY ZESPOŁOWE:
Wykorzystanie w grze szkolnej właściwej poznanych elementów 
techniki i taktyki.

Przestrzega zasady fair play 
w sporcie i w żuciu.
Wykazuje się umiejętnością 
współpracy w zespole.
Właściwie i kulturalnie 
zachowuje się w czasie imprez 
sportowych, zarówno w roli 
zawodnika, jak i kibica.
Wymienia i interpretuje przykłady 
konstruktywnego i destrukcyj-
nego zachowania się kibiców 
sportowych.
Uczestniczy w zawodach sporto-
wych w roli kibica i zawodnika.
Rozumie związek pomiędzy 
podejmowanym wysiłkiem 
treningowym a osiągnięciami 
w sporcie. 
Stosuje zasadę fair play. 
Omawia etyczne i zdrowotne 
konsekwencje stosowania 
środków dopingujących.

Potra  zorganizować i bezpiecz-
nie przeprowadzić z rówieśnika-
mi rozgrywki w poszczególnych 
dyscyplinach sportowych. 
Potra  poprawnie wykonać 
podstawowe elementy techniki 
i zastosować w działaniu zasady 
taktyki w wybranych dyscypli-
nach sportowych.
Umie zorganizować i sędziować 
zawody sportowe w wybranej 
dyscyplinie sportu. 
Potra  właściwie się zachować 
zarówno w sytuacji zwycięstwa, 
jak i porażki.
Potra  się podporządkować 
przepisom i regułom działania. 

Wyjaśnia relacje między sportem 
profesjonalnym i sportem dla 
wszystkich a zdrowiem.
Zna techniki i taktyki wybranych 
gier zespołowych, wie, jak je 
zastosować w grze.
Zna reguły współdziałania 
w zespole i kultury kibicowania. 
Posiada zasób wiadomości 
pozwalający na udział w wybra-
nych dyscyplinach sportowych 
w roli zawodnika, sędziego 
i kibica. 
Wie, co oznaczają olimpijskie 
symbole, zna tradycję ruchu 
olimpijskiego.
Zna zasady kulturalnego 
zachowania się na imprezach 
sportowych jako kibic 
i zawodnik. 
Zna zasady pomiaru wyników 
i oceny rezultatu w konkuren-
cjach olimpijskich.
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postaw umiejętności wiadomości
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Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
postaw umiejętności wiadomości

PIŁKA RĘCZNA: 
Elementy techniki i taktyki gry: podania, chwyty, kozłowanie, rzuty 
na bramkę, zwody, blokowanie rzutów, zasłony, gra bramkarza. 
Atak szybki i pozycyjny. Obrona „każdy swego”, stref i kombino-
wana. Fragmenty gry ataku i obrony, zagrania sytuacyjne.
Przepisy gry i sędziowanie.
Gra szkolna i właściwa.
Współzawodnictwo, organizacja ogólnoszkolnych zawodów.
KOSZYKÓWKA:
Elementy techniki i taktyki gry: podania, chwyty, kozłowanie, 
rzuty, obroty, zwody, zatrzymania, ominięcia, wyjścia do piłki. 
Obrona „każdy swego”, stref i kombinowana. Obrona pozycyjna. 
Gra na tablicy. Atak szybki i pozycyjny. Fragmenty gry ataku 
i obrony, zagrania sytuacyjne.
Przepisy gry i sędziowanie.
Gra szkolna i właściwa. 
Współzawodnictwo, organizacja zawodów.
PIŁKA SIATKOWA:
Elementy techniki i taktyki gry: Odbicia górne i dolne, odbicia sytu-
acyjne, zagrywka, wystawienie, zbicie i przyjęcie piłki zastawianie, 
asekuracja. Pozycja siatkarska. Ustawienie na boisku w obronie 
i ataku. Przepisy gry i sędziowanie.
Gra szkolna i właściwa.
Współzawodnictwo, organizacja zawodów.
PIŁKA NOŻNA: 
Elementy techniki i taktyki gry: przyjęcia piłki, prowadzenie piłki, 
uderzenia, drybling, żonglerka, zwody, gra ciałem, odbieranie 
piłki, wrzut z autu, rogu, strzały na bramkę, gra bramkarza
Fragmenty gry ataku i obrony, atak szybki i pozycyjny.
Przepisy gry i sędziowanie.
Gra uproszczona i właściwa.
Współzawodnictwo, organizacja zawodów. 

Panuje nad swoimi emocjami, 
przekłada radość z rywalizacji 
sportowej nad jej rezultat. 
Wykazuje się charakterem i siłą 
woli, pomaga słabszym.
Przestrzega zasad olimpizmu 
w sporcie i życiu codziennym.
Wykazuje zainteresowanie 
wybraną dyscypliną sportu, 
na bieżąco śledzi wydarzenia 
sportowe w kraju i na świecie. 

5. Sport, cd.
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25Treści nauczania. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania

6. Edukacja zdrowotna

Cele kształcenia:
Kształcenie postaw prozdrowotnych.
Umiejętność dbania o zdrowie własne i innych.

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
postaw umiejętności wiadomości

Pojęcie zdrowia i choroby. Zdrowie jako wartość. 
Potrzeby człowieka. Piramida potrzeb. Związek potrzeb psychicz-
nych z potrzebami organicznymi.
Czynniki sprzyjające zdrowiu. Tryb życia a zdrowie.
Zdrowie psychiczne i społeczne. Środowisko sprzyjające zdrowiu. 
Zachowania prozdrowotne. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
oraz zdrowie swoje i innych. Co może pozbawić nas zdrowia?
Hartowanie organizmu i pielęgnacja własnego ciała.
Utrwalenie podstawowych nawyków higienicznych.
Higiena psychiczna i  zyczna.
Pozytywny obraz siebie samego i otaczającego świata. Co sprawia, 
że jesteśmy radośni i pogodni? Dobre samopoczucie – jak je sobie 
zapewnić? 
Życzliwość i lojalność w stosunkach międzyludzkich.
Podejmowanie decyzji. Kto ma na mnie wpływ? Pozytywne i ne-
gatywne informacje zwrotne. Krytyka konstruktywna. Obiektywny 
samokrytycyzm. Realna samoocena swojej osoby. 
Poczucie własnej wartości. 
Nasze mocne strony. W czym jesteśmy dobrzy? Nasze słabe 
strony. Co możemy zmienić? Jak się pozytywnie rozwijać? Gdzie 
szukać pomocy? Sojusznicy. 
Kogo i jak prosić o pomoc? 
Umiejętność rozmowy i słuchania innych.
Umiejętność odmawiania. Asertywność.
Szkodliwy wpływ używek na organizm.
Co to jest nałóg? Od czego można się uzależnić? Uzależnienie, 
jego przyczyny i skutki. 

Jest świadomy celowości 
i konieczności prowadzeni 
prozdrowotnego stylu życia, 
dbania o zdrowie swoje i swoich 
bliskich.
Wyjaśnia, na czym polegają 
samobadanie i samokontrola 
zdrowia. 
Prowadzi zdrowy styl życia. 
Przestrzega zasad higieny pracy 
umysłowej.
Przestrzega zasad higieny 
osobistej.
Dokonuje wyborów korzystnych 
dla zdrowia. 
Wyjaśnia, co to znaczy być 
aktywnym pacjentem. 
Dba o zdrowie swoje i innych. 
Wyjaśnia, co oznacza odpowie-
dzialność za zdrowie własne 
i innych.
Wyjaśnia, dlaczego zdrowie 
jest wartością dla człowieka 
i zasobem dla społeczeństwa.
Właściwie zachowuje się 
w sytuacjach stresowych.
W pozytywny sposób radzi sobie 
z negatywnymi emocjami.

Potra  rozpoznać sytuacje 
i czynniki zagrażające zdrowiu.
Potra  właściwie zaplanować 
czas pracy i wypoczynku.
Potra  się oprzeć presji 
i namowom do używania 
substancji psychoaktywnych 
i innych zachowań szkodliwych 
dla zdrowia.
Planuje rozwój swoich pozytyw-
nych cech i pracuje na poprawą 
słabych stron charakteru.
Wyjaśnia, na czym polega praca 
nad sobą dla zwiększenia wiary 
w siebie, poczucia własnej warto-
ści i umiejętności podejmowania 
decyzji.
Potra  drogą negocjacji przeko-
nać innych do własnej koncepcji 
postępowania. 
Potra  wykorzystać swoją wiedzę 
i umiejętności do kształtowania 
zachowań prozdrowotnych 
własnych i rówieśników.
Potra  się właściwie zachować 
w kontaktach z osobami niepeł-
nosprawnymi i chorymi.

Wie, na czym polega dbałość 
o zdrowie w okresie młodości 
i wczesnej dorosłości.
Wie, co to jest zdrowie psychicz-
ne i  zyczne, zna czynniki, które 
na nie wpływają.
Wie, gdzie szukać wsparcia 
w rozwiązywaniu swoich 
problemów.
Wyjaśnia, na czym polega 
konstruktywne przekazywanie 
i odbieranie pozytywnych i ne-
gatywnych informacji zwrotnych 
oraz radzenie sobie z krytyką.
Zna swoje słabe i mocne strony.
Omawia konstruktywne, opty-
mistyczne sposoby wyjaśniania 
trudnych zdarzeń i przeformu-
łowania myśli negatywnych na 
pozytywne.
Wie, jakie są szkodliwe skutki 
używania alkoholu, nikotyny 
i innych substancji psychoaktyw-
nych. Zna zasady prozdrowotnego 
stylu. Wie, jak dbać o zachowanie 
zdrowia, wyjaśnia, dlaczego należy
się poddawać badaniom pro lak-
tycznym w okresie całego życia.
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Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
postaw umiejętności wiadomości

Negatywne emocje – jak je rozpoznać i jak sobie z nimi radzić?
Złość i agresja. Jak zapanować nad uczuciami?
Stres i sytuacje stresowe. Jak zapanować na stresem? Co powo-
duje stres? Jakie są objawy stresu? Jak się zachować w sytuacji 
stresowej?
Pozytywny i negatywny wpływ adrenaliny na organizm.
Zdrowy tryb życia. Odpoczynek i jego formy. Racjonalne gospo-
darowanie czasem. Planowanie zajęć. Zachowanie odpowiednich 
proporcji pomiędzy nauką, praca i odpoczynkiem. Techniki pracy 
umysłowej. Zapobieganie zmęczeniu i znużeniu. Relaks.
Zasady bezpieczeństwa i higieny wypoczynku w czasie wolnym, 
wypoczynek czynny i bierny.
Środowiskowe organizacje prozdrowotne, organizacje i instytucje 
działające na rzecz zdrowia. Zasady korzystania ze świadczeń 
służby zdrowia. Aktywność własna w leczeniu. Honorowe 
krwiodawstwo. Przeszczepy i transplantacje.
Badania okresowe i pro laktyczne. Samobadanie i samokontrola 
zdrowia.
Prawa pacjenta. Aktywny pacjent. Struktura służby zdrowia. 
Choroby cywilizacyjne, społeczne i psychiczne. Stereotypy. Nie-
pełnosprawność. Sport niepełnosprawnych. Stosunek do „inności”. 
Uprzedzenia, naznaczenie i wykluczenie społeczne z powodu 
chorób lub niepełnosprawności. HIV, AIDS, choroby umysłowe, 
niepełnosprawność intelektualna. Formy i sposoby pomocy dla 
osób chorych i niepełnosprawnych.
Kryteria zdrowotne w wyborze zawodu. Cechy psycho zyczne 
predysponujące do wykonywania określonych zawodów. 

Zachowuje się asertywnie. Potra  
dyskutować, umie wysłuchać 
innych, szuka kompromisu. 
Jest tolerancyjny.

Planuje projekt dotyczący 
zagadnień związanych ze 
zdrowiem oraz wskazuje na 
sposoby pozyskania sojuszników 
i współuczestników projektu 
w szkole, domu lub społeczności 
lokalnej.

Wie, jakie są podstawowe prawa 
pacjenta.
Omawia zasady racjonalnego 
gospodarowania czasem.
Omawia przyczyny i skutki 
stereotypów i stygmatyzacji osób 
chorych psychicznie i dyskrymi-
nowanych.
Omawia, na czym polegają 
współuczestnictwo i współpraca 
ludzi, organizacji i instytucji 
w działaniach na rzecz zdrowia.
Wyjaśnia, jaki jest związek mię-
dzy zdrowiem a środowiskiem 
oraz co sam może zrobić, aby 
tworzyć środowisko sprzyjające 
zdrowiu.

Uwaga: Treści edukacji prozdrowotnej realizujemy na każdych zajęciach w powiązaniu z aktywnością fi zyczną. Wskazane jest, by 
część treści nauczania zrealizować metodą projektów.

6. Edukacja zdrowotna, cd.
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Propozycje treści fakultetów

Uwagi wstępne:
Treści zajęć fakultatywnych przedstawione poniżej są propo-

zycją uzupełnienia treści programu nauczania w zakresie wycho-
wania fi zycznego. Fakultety można zorganizować jako zajęcia 
międzyoddziałowe lub międzyklasowe, udział w fakultetach jest 
wtedy obowiązkowy, ale niezwiązany z zajęciami lekcyjnymi. 
W zakresie kształcenia na czwartym etapie edukacyjnym, przygo-
towując młodzież do samodzielnych wyborów dotyczących aktyw-
ności fi zycznej, wskazane jest, by uczniowie mieli pełną możliwość 
wyboru zajęć, w których chcą uczestniczyć. Dlatego organizacja 
wychowania fi zycznego w szkole, gdzie jedna, lub dwie godziny wy-
chowania fi zycznego są obowiązkowe, a dwie pozostałe do wyboru 
z oferty przygotowanej przez szkołę, jest najbliższa aktualnym za-
łożeniom kształcenia w zakresie wychowania fi zycznego. Odejście 
od jednolitego systemu realizacji wychowania fi zycznego w formie 
klasowo-lekcyjnej jest dużym wyzwaniem i sporym utrudnieniem 
organizacyjnym dla szkół, jednak mając na względzie przewidywa-
ne efekty, szczególnie w zakresie aktywności uczniów, podjęcie ta-
kiego wysiłku wydaje się celowe. Uczeń, który świadomie i zgodnie 
ze swoimi zainteresowaniami dokonuje wyboru treści zajęć, będzie 
w nich uczestniczył aktywnie i z większym zaangażowaniem, niż 
wtedy kiedy do aktywności jest przymuszany obowiązkiem. 

Możliwa jest także realizacja treści fakultetów w formie zajęć 
lekcyjnych, na przykład jako wprowadzenie zgodnie z wyborem 
uczniów „specjalizacji” w poszczególnych klasach, tak by każda 

klasa realizowała inne treści dodatkowe. W szkole mogłyby na 
przykład powstać klasy piłki siatkowej, narciarstwa, taneczne, re-
kreacyjne czy turystyczne. Wtedy treści poszczególnych fakultetów 
byłyby realizowane przez trzy lata nauki, a uczniowie na początku 
klasy pierwszej wybraliby najciekawszy dla nich profi l.

Inną propozycją jest przyjęcie zmian rocznych. Na przykład 
treści podstawowe, określone w podstawie programowej, w kla-
sie pierwszej można wzbogacić zgodnie z propozycjami uczniów 
o treści fakultetu sportowego – piłka nożna i siatkowa, w klasie 
drugiej o treści fakultetu sportowego – pływanie, a w klasie trzeciej 
o treści fakultetu rekreacyjnego. Sposób organizacji zajęć i wyboru 
treści pozostaje w zakresie autonomicznych praw szkoły, nauczy-
cieli, rodziców i uczniów. 

Fakultety sportowe
Zgodnie z propozycjami zawartymi w komentarzu do pod-

stawy programowej1 zajęcia sportowe powinny być skierowane 
do uczniów uzdolnionych ruchowo. W ramach tego fakultetu 
w szkole można wprowadzić kilka dyscyplin sportowych, biorąc 
pod uwagę zainteresowania i uzdolnienia sportowe uczniów oraz 
tradycje sportowe szkoły i środowiska. Zajęcia w ramach fakultetu 
sportowego umożliwiają nauczycielowi przygotowanie uczniów do 

1  Podstawa programowa z  komentarzami. T. 8: Wychowanie fi zyczne 
i edukacja dla bezpieczeństwa..., dz. cyt. 
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Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
postaw umiejętności wiadomości

Negatywne emocje – jak je rozpoznać i jak sobie z nimi radzić?
Złość i agresja. Jak zapanować nad uczuciami?
Stres i sytuacje stresowe. Jak zapanować na stresem? Co powo-
duje stres? Jakie są objawy stresu? Jak się zachować w sytuacji 
stresowej?
Pozytywny i negatywny wpływ adrenaliny na organizm.
Zdrowy tryb życia. Odpoczynek i jego formy. Racjonalne gospo-
darowanie czasem. Planowanie zajęć. Zachowanie odpowiednich 
proporcji pomiędzy nauką, praca i odpoczynkiem. Techniki pracy 
umysłowej. Zapobieganie zmęczeniu i znużeniu. Relaks.
Zasady bezpieczeństwa i higieny wypoczynku w czasie wolnym, 
wypoczynek czynny i bierny.
Środowiskowe organizacje prozdrowotne, organizacje i instytucje 
działające na rzecz zdrowia. Zasady korzystania ze świadczeń 
służby zdrowia. Aktywność własna w leczeniu. Honorowe 
krwiodawstwo. Przeszczepy i transplantacje.
Badania okresowe i pro laktyczne. Samobadanie i samokontrola 
zdrowia.
Prawa pacjenta. Aktywny pacjent. Struktura służby zdrowia. 
Choroby cywilizacyjne, społeczne i psychiczne. Stereotypy. Nie-
pełnosprawność. Sport niepełnosprawnych. Stosunek do „inności”. 
Uprzedzenia, naznaczenie i wykluczenie społeczne z powodu 
chorób lub niepełnosprawności. HIV, AIDS, choroby umysłowe, 
niepełnosprawność intelektualna. Formy i sposoby pomocy dla 
osób chorych i niepełnosprawnych.
Kryteria zdrowotne w wyborze zawodu. Cechy psycho zyczne 
predysponujące do wykonywania określonych zawodów. 

Zachowuje się asertywnie. Potra  
dyskutować, umie wysłuchać 
innych, szuka kompromisu. 
Jest tolerancyjny.

Planuje projekt dotyczący 
zagadnień związanych ze 
zdrowiem oraz wskazuje na 
sposoby pozyskania sojuszników 
i współuczestników projektu 
w szkole, domu lub społeczności 
lokalnej.

Wie, jakie są podstawowe prawa 
pacjenta.
Omawia zasady racjonalnego 
gospodarowania czasem.
Omawia przyczyny i skutki 
stereotypów i stygmatyzacji osób 
chorych psychicznie i dyskrymi-
nowanych.
Omawia, na czym polegają 
współuczestnictwo i współpraca 
ludzi, organizacji i instytucji 
w działaniach na rzecz zdrowia.
Wyjaśnia, jaki jest związek mię-
dzy zdrowiem a środowiskiem 
oraz co sam może zrobić, aby 
tworzyć środowisko sprzyjające 
zdrowiu.

Uwaga: Treści edukacji prozdrowotnej realizujemy na każdych zajęciach w powiązaniu z aktywnością fi zyczną. Wskazane jest, by 
część treści nauczania zrealizować metodą projektów.

6. Edukacja zdrowotna, cd.

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   26 20.04.2012   10:49

27Propozycje treści fakultetów

Propozycje treści fakultetów

Uwagi wstępne:
Treści zajęć fakultatywnych przedstawione poniżej są propo-

zycją uzupełnienia treści programu nauczania w zakresie wycho-
wania fi zycznego. Fakultety można zorganizować jako zajęcia 
międzyoddziałowe lub międzyklasowe, udział w fakultetach jest 
wtedy obowiązkowy, ale niezwiązany z zajęciami lekcyjnymi. 
W zakresie kształcenia na czwartym etapie edukacyjnym, przygo-
towując młodzież do samodzielnych wyborów dotyczących aktyw-
ności fi zycznej, wskazane jest, by uczniowie mieli pełną możliwość 
wyboru zajęć, w których chcą uczestniczyć. Dlatego organizacja 
wychowania fi zycznego w szkole, gdzie jedna, lub dwie godziny wy-
chowania fi zycznego są obowiązkowe, a dwie pozostałe do wyboru 
z oferty przygotowanej przez szkołę, jest najbliższa aktualnym za-
łożeniom kształcenia w zakresie wychowania fi zycznego. Odejście 
od jednolitego systemu realizacji wychowania fi zycznego w formie 
klasowo-lekcyjnej jest dużym wyzwaniem i sporym utrudnieniem 
organizacyjnym dla szkół, jednak mając na względzie przewidywa-
ne efekty, szczególnie w zakresie aktywności uczniów, podjęcie ta-
kiego wysiłku wydaje się celowe. Uczeń, który świadomie i zgodnie 
ze swoimi zainteresowaniami dokonuje wyboru treści zajęć, będzie 
w nich uczestniczył aktywnie i z większym zaangażowaniem, niż 
wtedy kiedy do aktywności jest przymuszany obowiązkiem. 

Możliwa jest także realizacja treści fakultetów w formie zajęć 
lekcyjnych, na przykład jako wprowadzenie zgodnie z wyborem 
uczniów „specjalizacji” w poszczególnych klasach, tak by każda 

klasa realizowała inne treści dodatkowe. W szkole mogłyby na 
przykład powstać klasy piłki siatkowej, narciarstwa, taneczne, re-
kreacyjne czy turystyczne. Wtedy treści poszczególnych fakultetów 
byłyby realizowane przez trzy lata nauki, a uczniowie na początku 
klasy pierwszej wybraliby najciekawszy dla nich profi l.

Inną propozycją jest przyjęcie zmian rocznych. Na przykład 
treści podstawowe, określone w podstawie programowej, w kla-
sie pierwszej można wzbogacić zgodnie z propozycjami uczniów 
o treści fakultetu sportowego – piłka nożna i siatkowa, w klasie 
drugiej o treści fakultetu sportowego – pływanie, a w klasie trzeciej 
o treści fakultetu rekreacyjnego. Sposób organizacji zajęć i wyboru 
treści pozostaje w zakresie autonomicznych praw szkoły, nauczy-
cieli, rodziców i uczniów. 

Fakultety sportowe
Zgodnie z propozycjami zawartymi w komentarzu do pod-

stawy programowej1 zajęcia sportowe powinny być skierowane 
do uczniów uzdolnionych ruchowo. W ramach tego fakultetu 
w szkole można wprowadzić kilka dyscyplin sportowych, biorąc 
pod uwagę zainteresowania i uzdolnienia sportowe uczniów oraz 
tradycje sportowe szkoły i środowiska. Zajęcia w ramach fakultetu 
sportowego umożliwiają nauczycielowi przygotowanie uczniów do 

1  Podstawa programowa z  komentarzami. T. 8: Wychowanie fi zyczne 
i edukacja dla bezpieczeństwa..., dz. cyt. 

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   27 20.04.2012   10:49

U. Kierczak, Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji. Zdrowie-Sport-Rekreacja; Kraków 2012 

ISBN: 978-83-7850-034-6, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 



28 PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO

udziału w rozgrywkach sportowych oraz uczestnictwa w szkolnych 
i pozaszkolnych zawodach.

Przedstawione poniżej propozycje realizowanych treści w ra-
mach fakultetów sportowych mogą być dowolnie łączone lub roz-
budowywane. Nauczyciel, w zależności od przyjętej organizacji 

zajęć do wyboru, może rozpocząć specjalizację w ramach jednej 
dyscypliny sportowej i rozbudować treści jednego fakultetu w cyklu 
trzyletnim lub połączyć kilka dyscyplin sportowych, ograniczając 
proponowane treści do zajęć wprowadzających, propedeutycznych. 
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Fakultet sportowy – piłka siatkowa 

Cele kształcenia: 
Doskonalenie i utrwalenie umiejętności siatkarskich, wykorzysta-

nie nabytych umiejętności technicznych i taktycznych w szkolnych 
i pozaszkolnych formach rywalizacji sportowej w roli zawodnika, 
organizatora, sędziego i kibica.

Utrwalenie zasad kultury kibicowania i dopingowania swoim 
faworytom – kulturalny kibic. 

Wzbudzenie zainteresowania siatkówką, poznanie polskich 
i światowych zespołów oraz zawodników.

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Sportowe i rekreacyjne formy z elementami siatkówki kształtujące 
sprawności siatkarza, doskonalące zespołowe działania.
Kształcenie sprawności specy cznej siatkarza przez ćwiczenia 
i gry ruchowe z piłkami lekarskimi i skakankami.
Kształcenie i doskonalenie elementów techniki gry: 
Ustawienie i poruszanie się po boisku. Start i bieg, krok dostawny, 
krok podwójny, doskok. 
Postawa siatkarska: wysoka, niska, zmiany pozycji na sygnał.
Zagrywka dolna, boczna, tenisowa, tenisowa i hakiem bezrotacyj-
na (szybująca).
Wystawianie i rozegranie piłki o zachwianej równowadze, zbicie 
dynamiczne, plasowanie, kiwnięcie, zbicie po bloku w aut, 
opuszczenie piłki na ręce zastawiających.
Odbicia piłki sposobem oburącz i jednorącz górnym i dolnym, 
w przód i w tył. Odbicie w wyskoku.
Przyjęcie piłki sposobem oburącz i jednorącz górnym i dolnym.
Samoasekuracja w trakcie atakowania i w trakcie zastawiania. 
Przyjęcie piłki z zagrywki.
Łączenie przyjęcia z podaniem piłki sposobem górnym i dolnym 
w zespołach.
Zagrywka sposobem dolnym, bocznym, hakiem i tenisowym.
Asekuracja własnego ciała. Rozegranie piłki.
Atak: zbicie, plasowanie, kiwnięcie, opuszczenie piłki na ręce 
blokujących.

Aktywnie i z pełnym zaangażo-
waniem uczestniczy w zajęciach 
szkolnych, reprezentuje szkołę 
w pozaszkolnych rozgrywkach 
sportowych.
Godnie reprezentuje szkołę na 
zewnątrz.
Podporządkowuje się decyzjom 
trenera, kapitana zespołu 
i sędziego. 
Współpracuje w zespole w celu 
osiągnięcia wyniku.
Dostosowuje swoje działania do 
możliwości partnera.
Właściwe zachowuje się w sy-
tuacjach spornych (negocjacje, 
obrona własnego zdania, kultura 
dyskusji, przedstawianie włas-
nych argumentów, podporządko-
wanie się decyzjom sędziego). 
Właściwie zachowuje się 
jako kibic zarówno w sytuacji 
zwycięstwa, jak i porażki.
Docenia walory rekreacyjne 
siatkówki.

Ma opanowane elementy techni-
ki i taktyki gry w piłkę siatkową 
w stopniu umożliwiającym 
udział w rywalizacji sportowej.
Wykorzystuje opanowane 
elementy techniki i taktyki w grze 
właściwej.
Potra  się właściwie zachować 
w czasie rozgrywek w roli 
zawodnika, sędziego, kibica 
i organizatora.
Potra  współdziałać w grze 
z zastosowaniem poznanych 
elementów techniki. Potra  
zorganizować szkolny lub 
międzyszkolny turniej siatkówki. 
Zna przepisy gry w stopniu 
umożliwiającym pełnienie roli 
zawodnika i sędziego. 

Zna przepisy gry w piłkę 
siatkową oraz elementy techniki 
i taktyki. Potra  zorganizować 
i prowadzić ogólnoszkolne i po-
zaszkolne rozgrywki sportowe.
Zna zasady organizacji meczy 
i turniejów siatkarskich, systemy 
rozgrywek.
Zna zespoły siatkarskie w regio-
nie, Polsce i świecie. Na bieżąco 
śledzi rozgrywki ligi polskiej 
i światowej.

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   29 20.04.2012   10:49

U. Kierczak, Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji. Zdrowie-Sport-Rekreacja; Kraków 2012 

ISBN: 978-83-7850-034-6, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 



28 PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO

udziału w rozgrywkach sportowych oraz uczestnictwa w szkolnych 
i pozaszkolnych zawodach.

Przedstawione poniżej propozycje realizowanych treści w ra-
mach fakultetów sportowych mogą być dowolnie łączone lub roz-
budowywane. Nauczyciel, w zależności od przyjętej organizacji 

zajęć do wyboru, może rozpocząć specjalizację w ramach jednej 
dyscypliny sportowej i rozbudować treści jednego fakultetu w cyklu 
trzyletnim lub połączyć kilka dyscyplin sportowych, ograniczając 
proponowane treści do zajęć wprowadzających, propedeutycznych. 

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   28 20.04.2012   10:49

29Propozycje treści fakultetów

Fakultet sportowy – piłka siatkowa 

Cele kształcenia: 
Doskonalenie i utrwalenie umiejętności siatkarskich, wykorzysta-

nie nabytych umiejętności technicznych i taktycznych w szkolnych 
i pozaszkolnych formach rywalizacji sportowej w roli zawodnika, 
organizatora, sędziego i kibica.

Utrwalenie zasad kultury kibicowania i dopingowania swoim 
faworytom – kulturalny kibic. 

Wzbudzenie zainteresowania siatkówką, poznanie polskich 
i światowych zespołów oraz zawodników.

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Sportowe i rekreacyjne formy z elementami siatkówki kształtujące 
sprawności siatkarza, doskonalące zespołowe działania.
Kształcenie sprawności specy cznej siatkarza przez ćwiczenia 
i gry ruchowe z piłkami lekarskimi i skakankami.
Kształcenie i doskonalenie elementów techniki gry: 
Ustawienie i poruszanie się po boisku. Start i bieg, krok dostawny, 
krok podwójny, doskok. 
Postawa siatkarska: wysoka, niska, zmiany pozycji na sygnał.
Zagrywka dolna, boczna, tenisowa, tenisowa i hakiem bezrotacyj-
na (szybująca).
Wystawianie i rozegranie piłki o zachwianej równowadze, zbicie 
dynamiczne, plasowanie, kiwnięcie, zbicie po bloku w aut, 
opuszczenie piłki na ręce zastawiających.
Odbicia piłki sposobem oburącz i jednorącz górnym i dolnym, 
w przód i w tył. Odbicie w wyskoku.
Przyjęcie piłki sposobem oburącz i jednorącz górnym i dolnym.
Samoasekuracja w trakcie atakowania i w trakcie zastawiania. 
Przyjęcie piłki z zagrywki.
Łączenie przyjęcia z podaniem piłki sposobem górnym i dolnym 
w zespołach.
Zagrywka sposobem dolnym, bocznym, hakiem i tenisowym.
Asekuracja własnego ciała. Rozegranie piłki.
Atak: zbicie, plasowanie, kiwnięcie, opuszczenie piłki na ręce 
blokujących.

Aktywnie i z pełnym zaangażo-
waniem uczestniczy w zajęciach 
szkolnych, reprezentuje szkołę 
w pozaszkolnych rozgrywkach 
sportowych.
Godnie reprezentuje szkołę na 
zewnątrz.
Podporządkowuje się decyzjom 
trenera, kapitana zespołu 
i sędziego. 
Współpracuje w zespole w celu 
osiągnięcia wyniku.
Dostosowuje swoje działania do 
możliwości partnera.
Właściwe zachowuje się w sy-
tuacjach spornych (negocjacje, 
obrona własnego zdania, kultura 
dyskusji, przedstawianie włas-
nych argumentów, podporządko-
wanie się decyzjom sędziego). 
Właściwie zachowuje się 
jako kibic zarówno w sytuacji 
zwycięstwa, jak i porażki.
Docenia walory rekreacyjne 
siatkówki.

Ma opanowane elementy techni-
ki i taktyki gry w piłkę siatkową 
w stopniu umożliwiającym 
udział w rywalizacji sportowej.
Wykorzystuje opanowane 
elementy techniki i taktyki w grze 
właściwej.
Potra  się właściwie zachować 
w czasie rozgrywek w roli 
zawodnika, sędziego, kibica 
i organizatora.
Potra  współdziałać w grze 
z zastosowaniem poznanych 
elementów techniki. Potra  
zorganizować szkolny lub 
międzyszkolny turniej siatkówki. 
Zna przepisy gry w stopniu 
umożliwiającym pełnienie roli 
zawodnika i sędziego. 

Zna przepisy gry w piłkę 
siatkową oraz elementy techniki 
i taktyki. Potra  zorganizować 
i prowadzić ogólnoszkolne i po-
zaszkolne rozgrywki sportowe.
Zna zasady organizacji meczy 
i turniejów siatkarskich, systemy 
rozgrywek.
Zna zespoły siatkarskie w regio-
nie, Polsce i świecie. Na bieżąco 
śledzi rozgrywki ligi polskiej 
i światowej.
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Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Zbicie po wystawieniu piłki od partnera (rozbieg, doskok, wyskok 
w górę, właściwe uderzenie i lądowanie).
Rozegranie piłki w dwójkach i trójkach. Odbiór piłki po zagrywce 
i rozegranie całym zespołem.
Elementy taktyki: 
Taktyka zespołowa i indywidualna.
Postępowanie zespołowe w atakowaniu. Systemy ataku: system 
par podstawowy i rozwinięty, system czwartego w ataku, atak 
w drugim uderzeniu, atak wielofazowy. Kombinacje taktyczne 
w uzależnieniu od sytuacji na boisku. 
Kombinacje taktyczne stosowane przy odbiorze zagrywki przeciw-
nika i przy zagrywce własnej. Asekuracja własnego ataku. 
Ustawienie zespołu do przyjęcia piłki po zagrywce. 
Gra obronna. System obrony zespołowej przez grę w polu: ase-
kuracja środkiem, skrzydłami, nieblokującym skrzydłem. Obrona 
przez czterech zawodników, obrona linią. Kombinacje taktyczne 
w systemach obrony i w poszczególnych systemach atakowania. 
Obrona agresywna: zastawienie pojedyncze, podwójne, potrójne, 
„każdy swego”, „każdy swego” z przekazywaniem, dwa na jeden 
i jeden na dwóch. Asekuracja ataku wielofazowego. Specjalizacja 
czynności oraz pozycji.
Ścisłe wypełnianie ustaleń taktycznych przez wszystkich zawodni-
ków, gra według przyjętych założeń taktycznych. 
Współzawodnictwo w grze – ustawienie na boisku w obronie 
i w ataku.
Przepisy gry i sędziowanie.
Systemy rozgrywek. Organizacja szkolnego lub międzyszkolnego 
turnieju siatkówki. 
Walory rekreacyjne siatkówki. Piłka siatkowa plażowa.
Zespoły siatkarskie w regionie. Kluby, reprezentacje Polski 
mężczyzn i kobiet. Rozgrywki ligowe, liga światowa. Czołowi 
zawodnicy Polski i świata.

Uprawia sportowo i rekreacyjnie 
piłkę siatkową.

Fakultet sportowy – piłka siatkowa, cd.
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31Propozycje treści fakultetów

Fakultet sportowy – piłka koszykowa

Cele kształcenia: 
Doskonalenie i utrwalenie umiejętności koszykarza, wykorzy-

stanie nabytych umiejętności technicznych i taktycznych w szkol-
nych i pozaszkolnych formach rywalizacji sportowej.

Wyposażenie w wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą na 
pełnienie funkcji zawodnika, organizatora, sędziego i kibica w cza-
sie szkolnych i pozaszkolnych rozgrywek koszykówki. 

Utrwalenie zasad kultury kibicowania i dopingowania swoim 
faworytom – kulturalny kibic. 

Rozwijanie zainteresowania piłką koszykową.

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Rekreacyjne i sportowe formy z elementami koszykówki kształtujące 
sprawności koszykarza i przygotowujące do zespołowego działania.
Kształtowanie sprawności specjalnej przez ćwiczenia z piłkami 
lekarskimi, skoki na zmiennym podłożu, skoki i wieloskoki 
w zmiennym tempie, biegi w zmiennym tempie. Doskonalenie 
szybkiej orientacji na przedmioty będące w ruchu.
Utrwalenie i doskonalenie elementów techniki gry: 
Postępowanie indywidualne w ataku i w obronie.
Poruszanie się po boisku z piłką i bez piłki. 
Poruszanie się w ataku bez piłki.
Zmiana szybkości i kierunku, zatrzymanie się i zwody.
Rozpoczęcie kozłowania, kozłowanie, zatrzymanie się z piłką, „obro-
towanie” – pivoting. Zwody – wprowadzenie przeciwnika w błąd. 
Podawanie piłki. Rzuty. Chwyty piłki. 
Łączenie podań i kozłowania w zespołach dwójkowych i trójko-
wych. Rzuty do kosza z wyskoku jednorącz, rzuty osobiste, rzuty 
sytuacyjne. Zatrzymania na jedno i dwa tempa.
Zwody i obroty z piłką i bez. 
Technika specjalistyczna w atakowaniu: wyminięcie przeciwnika, 
zasłona, walka na tablicach. Ustawienie przy rzutach sędziowskich 
i wolnych.
Rzut z biegu po podaniu i po kozłowaniu.

Współpracuje w zespole 
w celu osiągnięcia określonego 
rezultatu.
Jest wytrwały w dążeniu do 
wyznaczonego celu.
Podporządkowuje się decyzjom 
trenera, kapitana zespołu 
i sędziego.
Właściwe zachowuje się na 
boisku i trybunach zarówno 
w czasie zwycięstwa, jak 
i porażki.
Właściwe zachowuje się w sy-
tuacjach spornych (negocjacje, 
obrona własnego zdania, kultura 
dyskusji, przedstawianie włas-
nych argumentów, podporządko-
wanie się decyzjom sędziego). 
Przestrzega zasad czystej gry 
w koszykówce.
Interesuje się koszykówką, na 
bieżąco śledzi wydarzenia z tej 
dziedziny sportu.

Ma opanowane elementy tech-
niki i taktyki gry w koszykówkę 
w stopniu umożliwiającym 
udział w rywalizacji sportowej.
Wykorzystuje w grze opanowane 
elementy techniki i taktyki gry.
Rozgrywa mecz według przyję-
tych założeń taktycznych.
Potra  się właściwie zachować 
w czasie rozgrywek koszykówki 
w roli zawodnika, sędziego, 
kibica i organizatora.
Potra  zorganizować szkolny lub 
międzyszkolny turniej siatkówki. 
Zna przepisy gry w stopniu 
umożliwiającym pełnienie roli 
zawodnika i sędziego.

Ma opanowane przepisy gry 
i zasady sędziowania oraz zasady 
organizacji zawodów, rozgrywek 
i turniejów koszykówki w stopniu 
pozwalającym na pełnienie roli 
organizatora, sędziego i zawod-
nika w rozgrywkach sportowych. 
Potra  przygotować i przepro-
wadzić rozgrywki, szkolny lub 
pozaszkolny turniej koszykówki. 
Zna drużyny koszykarskie 
z regionu, z Polski i świata, 
zawodników i osiągnięcia.
Dostrzega rolę mediów w kreo-
waniu zmagań sportowych.
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30 PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Zbicie po wystawieniu piłki od partnera (rozbieg, doskok, wyskok 
w górę, właściwe uderzenie i lądowanie).
Rozegranie piłki w dwójkach i trójkach. Odbiór piłki po zagrywce 
i rozegranie całym zespołem.
Elementy taktyki: 
Taktyka zespołowa i indywidualna.
Postępowanie zespołowe w atakowaniu. Systemy ataku: system 
par podstawowy i rozwinięty, system czwartego w ataku, atak 
w drugim uderzeniu, atak wielofazowy. Kombinacje taktyczne 
w uzależnieniu od sytuacji na boisku. 
Kombinacje taktyczne stosowane przy odbiorze zagrywki przeciw-
nika i przy zagrywce własnej. Asekuracja własnego ataku. 
Ustawienie zespołu do przyjęcia piłki po zagrywce. 
Gra obronna. System obrony zespołowej przez grę w polu: ase-
kuracja środkiem, skrzydłami, nieblokującym skrzydłem. Obrona 
przez czterech zawodników, obrona linią. Kombinacje taktyczne 
w systemach obrony i w poszczególnych systemach atakowania. 
Obrona agresywna: zastawienie pojedyncze, podwójne, potrójne, 
„każdy swego”, „każdy swego” z przekazywaniem, dwa na jeden 
i jeden na dwóch. Asekuracja ataku wielofazowego. Specjalizacja 
czynności oraz pozycji.
Ścisłe wypełnianie ustaleń taktycznych przez wszystkich zawodni-
ków, gra według przyjętych założeń taktycznych. 
Współzawodnictwo w grze – ustawienie na boisku w obronie 
i w ataku.
Przepisy gry i sędziowanie.
Systemy rozgrywek. Organizacja szkolnego lub międzyszkolnego 
turnieju siatkówki. 
Walory rekreacyjne siatkówki. Piłka siatkowa plażowa.
Zespoły siatkarskie w regionie. Kluby, reprezentacje Polski 
mężczyzn i kobiet. Rozgrywki ligowe, liga światowa. Czołowi 
zawodnicy Polski i świata.

Uprawia sportowo i rekreacyjnie 
piłkę siatkową.

Fakultet sportowy – piłka siatkowa, cd.
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31Propozycje treści fakultetów

Fakultet sportowy – piłka koszykowa

Cele kształcenia: 
Doskonalenie i utrwalenie umiejętności koszykarza, wykorzy-

stanie nabytych umiejętności technicznych i taktycznych w szkol-
nych i pozaszkolnych formach rywalizacji sportowej.

Wyposażenie w wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą na 
pełnienie funkcji zawodnika, organizatora, sędziego i kibica w cza-
sie szkolnych i pozaszkolnych rozgrywek koszykówki. 

Utrwalenie zasad kultury kibicowania i dopingowania swoim 
faworytom – kulturalny kibic. 

Rozwijanie zainteresowania piłką koszykową.

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Rekreacyjne i sportowe formy z elementami koszykówki kształtujące 
sprawności koszykarza i przygotowujące do zespołowego działania.
Kształtowanie sprawności specjalnej przez ćwiczenia z piłkami 
lekarskimi, skoki na zmiennym podłożu, skoki i wieloskoki 
w zmiennym tempie, biegi w zmiennym tempie. Doskonalenie 
szybkiej orientacji na przedmioty będące w ruchu.
Utrwalenie i doskonalenie elementów techniki gry: 
Postępowanie indywidualne w ataku i w obronie.
Poruszanie się po boisku z piłką i bez piłki. 
Poruszanie się w ataku bez piłki.
Zmiana szybkości i kierunku, zatrzymanie się i zwody.
Rozpoczęcie kozłowania, kozłowanie, zatrzymanie się z piłką, „obro-
towanie” – pivoting. Zwody – wprowadzenie przeciwnika w błąd. 
Podawanie piłki. Rzuty. Chwyty piłki. 
Łączenie podań i kozłowania w zespołach dwójkowych i trójko-
wych. Rzuty do kosza z wyskoku jednorącz, rzuty osobiste, rzuty 
sytuacyjne. Zatrzymania na jedno i dwa tempa.
Zwody i obroty z piłką i bez. 
Technika specjalistyczna w atakowaniu: wyminięcie przeciwnika, 
zasłona, walka na tablicach. Ustawienie przy rzutach sędziowskich 
i wolnych.
Rzut z biegu po podaniu i po kozłowaniu.

Współpracuje w zespole 
w celu osiągnięcia określonego 
rezultatu.
Jest wytrwały w dążeniu do 
wyznaczonego celu.
Podporządkowuje się decyzjom 
trenera, kapitana zespołu 
i sędziego.
Właściwe zachowuje się na 
boisku i trybunach zarówno 
w czasie zwycięstwa, jak 
i porażki.
Właściwe zachowuje się w sy-
tuacjach spornych (negocjacje, 
obrona własnego zdania, kultura 
dyskusji, przedstawianie włas-
nych argumentów, podporządko-
wanie się decyzjom sędziego). 
Przestrzega zasad czystej gry 
w koszykówce.
Interesuje się koszykówką, na 
bieżąco śledzi wydarzenia z tej 
dziedziny sportu.

Ma opanowane elementy tech-
niki i taktyki gry w koszykówkę 
w stopniu umożliwiającym 
udział w rywalizacji sportowej.
Wykorzystuje w grze opanowane 
elementy techniki i taktyki gry.
Rozgrywa mecz według przyję-
tych założeń taktycznych.
Potra  się właściwie zachować 
w czasie rozgrywek koszykówki 
w roli zawodnika, sędziego, 
kibica i organizatora.
Potra  zorganizować szkolny lub 
międzyszkolny turniej siatkówki. 
Zna przepisy gry w stopniu 
umożliwiającym pełnienie roli 
zawodnika i sędziego.

Ma opanowane przepisy gry 
i zasady sędziowania oraz zasady 
organizacji zawodów, rozgrywek 
i turniejów koszykówki w stopniu 
pozwalającym na pełnienie roli 
organizatora, sędziego i zawod-
nika w rozgrywkach sportowych. 
Potra  przygotować i przepro-
wadzić rozgrywki, szkolny lub 
pozaszkolny turniej koszykówki. 
Zna drużyny koszykarskie 
z regionu, z Polski i świata, 
zawodników i osiągnięcia.
Dostrzega rolę mediów w kreo-
waniu zmagań sportowych.

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   31 20.04.2012   10:49

U. Kierczak, Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji. Zdrowie-Sport-Rekreacja; Kraków 2012 

ISBN: 978-83-7850-034-6, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 
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Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

W obronie – pozycje: naprzeciw przeciwnika bez piłki i z piłką- 
daleko od kosza, w średniej odległości, pod koszem (past – pivot).
Postępowanie zespołowe w atakowaniu:
Atakowanie szybkie – podstawowe założenia, znaczenie walki na tab-
licach, uprzedzenie, przewidywanie, kolejność podań, zakończenie.
Atakowanie pozycyjne przy obronie przeciwnika „każdy swego”, 
przy obronie strefowej przeciwnika, podstawowe założenia, różne 
pozycje zawodników. 
Obrona zespołowa „każdy swego” pod własnym koszem i na 
całym boisku, krycie zwykłe – ścisłe, przekazywanie, odcinanie, 
krycie od piłki, agresywne (press), częściowo agresywne (zona 
press), krycie w specjalnych warunkach. 
Współdziałanie w dwójkach w kryciu przeciwnika.
Krycie zawodnika kozłującego. Krycie zespołowe pod własnym koszem.
Obrona strefowa: podstawowe założenia, odmiany – 2–3, 3–2, 
1–3–1, 1–2–2, 2–2–1, 2–1–2, krycie w specjalnych sytuacjach. 
Obrona kombinowana: podstawowe założenia, obrona w zespo-
łach dwu- i trzyosobowych, obrona stref.
Elementy taktyki gry.
Przepisy gry i sędziowanie. Mechanika pracy sędziów boiskowych, 
sygnalizacja sędziego. Zasady organizacji meczy, rozgrywek, 
turniejów.
Gra szkolna i właściwa według założeń taktycznych nauczyciela 
i uczniów. 
Wykorzystanie, utrwalanie i doskonalenie poznanych elementów 
techniki i taktyki w zabawach i w rywalizacji sportowej. Rekreacyj-
ne formy koszykówki.
Współzawodnictwo w rozgrywkach z zastosowaniem poznanych 
elementów taktyki i techniki. 
Zasada fair play. Kulturalny doping.
Systemy rozgrywek. Organizacja szkolnego turnieju koszykówki. 
Zespoły w regionie. Kluby, reprezentacje Polski mężczyzn i kobiet, 
Rozgrywki ligowe, liga światowa. Czołowi zawodnicy Polski 
i świata. Walory rekreacyjne koszykówki.

Godnie reprezentuje szkołę na 
zewnątrz.
Reprezentuje szkołę w rozgryw-
kach sportowych. 
Dostrzega rekreacyjne walory 
koszykówki.
Uprawia rekreacyjne i sportowe 
formy koszykówki w czasie 
wolnym.

Fakultet sportowy – piłka koszykowa, cd.
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33Propozycje treści fakultetów

Fakultet sportowy – piłka nożna

Cele kształcenia: 
Doskonalenie podstawowych umiejętności technicznych i zało-

żeń taktyki w stopniu pozwalającym na udział w rywalizacji sporto-
wej na poziomie szkoły i poza szkołą. 

Wyposażenie w wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą na 
pełnienie funkcji organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w cza-
sie zawodów piłki nożnej w grze właściwej i rekreacyjnej. 

Utrwalenie zasad kultury kibicowania i dopingowania swoich 
faworytów – kulturalny kibic.

Rozbudzanie zainteresowania piłką nożną.

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Formy rekreacyjne i gry kształtujące podstawowe umiejętności 
technik i taktyki gry w piłce nożnej.
Kształtowanie sprawności specy cznej przez zabawy i gry kopne 
i bieżno-rzutne, ćwiczenia i gry z piłkami lekarskimi. 
Podstawowe elementy techniki piłki nożnej: 
Uderzenia – nogą (wewnętrznym, zewnętrznym i prostym podbi-
ciem, wewnętrzną częścią stopy, strzał), głową (czołem, boczną 
częścią ciała, strzał, uderzenia sytuacyjne), sytuacyjne (szpice, 
pięta, udem, zewnętrzną częścią stopy, nożycami).
Przyjęcia piłki – nogą (wewnętrzną częścią stopy, zewnętrznym 
i prostym podbiciem, udem, podeszwą), klatką piersiową, sytua-
cyjne (zewnętrzną częścią stopy, podudziem jednonóż i obunóż, 
brzuchem, głową).
Prowadzenie piłki – nogą (zewnętrznym i wewnętrznym podbi-
ciem), sytuacyjne (prostym podbiciem, wewnętrzną częścią stopy, 
udem, głową), z omijaniem przeszkód, w dwójkach i trójkach.
Zwody bez piłki i z piłką. Drybling.
Odbieranie piłki – nogą, tułowiem, głową.
Wślizg – odbieranie, wybicie.
Gra ciałem w atakowaniu, w bronieniu.
Technika gry bramkarza w bronieniu: chwyty piłki bez upadku 
i z upadkiem, piąstkowanie, wypchnięcie, obrona sytuacyjna. 
W atakowaniu: podania piłki ręką, uderzenia piłki nogą.

Współpracuje w zespole w celu 
osiągnięcia zamierzonego 
wyniku. Podporządkowuje się 
ustalonym podziałom funkcji 
i obowiązków w pracy zespo-
łowej.
Jest wytrwały w dążeniu do 
wyznaczonego celu.
Podporządkowuje się decyzjom 
sędziego, kapitana drużyny, 
trenera.
Właściwe zachowuje się w sy-
tuacjach spornych (negocjacje, 
obrona własnego zdania, kultura 
dyskusji, przedstawianie włas-
nych argumentów, podporządko-
wanie się decyzjom sędziego). 
Właściwie zachowuje się w roli 
zawodnika i kibica. Przestrzega 
zasad kultury kibicowania 
i czystej, sportowej rywalizacji.
Godnie reprezentuje szkołę na 
zewnątrz.

Ma opanowane elementy tech-
niki i taktyki gry w piłkę nożną 
w stopniu umożliwiającym 
udział w rywalizacji sportowej.
Zna zabawy i gry z wykorzysta-
niem elementów piłki nożnej.
Wykorzystuje poznane 
elementy techniki i taktyki w grze 
właściwej.

Zna technikę wykonania 
poszczególnych elementów gry.
Zna zasady współpracy w zespo-
le, sposoby porozumiewania się 
i komunikacji.
Zna zasady współpracy 
zespołowej w sporcie i w życiu 
codziennym. 
Wie, jakie są rekreacyjne walory 
piłki nożnej. 
Zna przepisy gry i zasady 
sędziowania, zasady organizacji 
meczy, zawodów, rozgrywek 
i turniejów piłki nożnej.
Zna drużyny polskiej ekstraklasy 
i reprezentację kraju, zawod-
ników, aktualne osiągnięcia 
i historyczne dokonania polskich 
piłkarzy. Zna polskich piłkarzy 
w drużynach europejskich.
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Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

W obronie – pozycje: naprzeciw przeciwnika bez piłki i z piłką- 
daleko od kosza, w średniej odległości, pod koszem (past – pivot).
Postępowanie zespołowe w atakowaniu:
Atakowanie szybkie – podstawowe założenia, znaczenie walki na tab-
licach, uprzedzenie, przewidywanie, kolejność podań, zakończenie.
Atakowanie pozycyjne przy obronie przeciwnika „każdy swego”, 
przy obronie strefowej przeciwnika, podstawowe założenia, różne 
pozycje zawodników. 
Obrona zespołowa „każdy swego” pod własnym koszem i na 
całym boisku, krycie zwykłe – ścisłe, przekazywanie, odcinanie, 
krycie od piłki, agresywne (press), częściowo agresywne (zona 
press), krycie w specjalnych warunkach. 
Współdziałanie w dwójkach w kryciu przeciwnika.
Krycie zawodnika kozłującego. Krycie zespołowe pod własnym koszem.
Obrona strefowa: podstawowe założenia, odmiany – 2–3, 3–2, 
1–3–1, 1–2–2, 2–2–1, 2–1–2, krycie w specjalnych sytuacjach. 
Obrona kombinowana: podstawowe założenia, obrona w zespo-
łach dwu- i trzyosobowych, obrona stref.
Elementy taktyki gry.
Przepisy gry i sędziowanie. Mechanika pracy sędziów boiskowych, 
sygnalizacja sędziego. Zasady organizacji meczy, rozgrywek, 
turniejów.
Gra szkolna i właściwa według założeń taktycznych nauczyciela 
i uczniów. 
Wykorzystanie, utrwalanie i doskonalenie poznanych elementów 
techniki i taktyki w zabawach i w rywalizacji sportowej. Rekreacyj-
ne formy koszykówki.
Współzawodnictwo w rozgrywkach z zastosowaniem poznanych 
elementów taktyki i techniki. 
Zasada fair play. Kulturalny doping.
Systemy rozgrywek. Organizacja szkolnego turnieju koszykówki. 
Zespoły w regionie. Kluby, reprezentacje Polski mężczyzn i kobiet, 
Rozgrywki ligowe, liga światowa. Czołowi zawodnicy Polski 
i świata. Walory rekreacyjne koszykówki.

Godnie reprezentuje szkołę na 
zewnątrz.
Reprezentuje szkołę w rozgryw-
kach sportowych. 
Dostrzega rekreacyjne walory 
koszykówki.
Uprawia rekreacyjne i sportowe 
formy koszykówki w czasie 
wolnym.

Fakultet sportowy – piłka koszykowa, cd.
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Fakultet sportowy – piłka nożna

Cele kształcenia: 
Doskonalenie podstawowych umiejętności technicznych i zało-

żeń taktyki w stopniu pozwalającym na udział w rywalizacji sporto-
wej na poziomie szkoły i poza szkołą. 

Wyposażenie w wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą na 
pełnienie funkcji organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w cza-
sie zawodów piłki nożnej w grze właściwej i rekreacyjnej. 

Utrwalenie zasad kultury kibicowania i dopingowania swoich 
faworytów – kulturalny kibic.

Rozbudzanie zainteresowania piłką nożną.

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Formy rekreacyjne i gry kształtujące podstawowe umiejętności 
technik i taktyki gry w piłce nożnej.
Kształtowanie sprawności specy cznej przez zabawy i gry kopne 
i bieżno-rzutne, ćwiczenia i gry z piłkami lekarskimi. 
Podstawowe elementy techniki piłki nożnej: 
Uderzenia – nogą (wewnętrznym, zewnętrznym i prostym podbi-
ciem, wewnętrzną częścią stopy, strzał), głową (czołem, boczną 
częścią ciała, strzał, uderzenia sytuacyjne), sytuacyjne (szpice, 
pięta, udem, zewnętrzną częścią stopy, nożycami).
Przyjęcia piłki – nogą (wewnętrzną częścią stopy, zewnętrznym 
i prostym podbiciem, udem, podeszwą), klatką piersiową, sytua-
cyjne (zewnętrzną częścią stopy, podudziem jednonóż i obunóż, 
brzuchem, głową).
Prowadzenie piłki – nogą (zewnętrznym i wewnętrznym podbi-
ciem), sytuacyjne (prostym podbiciem, wewnętrzną częścią stopy, 
udem, głową), z omijaniem przeszkód, w dwójkach i trójkach.
Zwody bez piłki i z piłką. Drybling.
Odbieranie piłki – nogą, tułowiem, głową.
Wślizg – odbieranie, wybicie.
Gra ciałem w atakowaniu, w bronieniu.
Technika gry bramkarza w bronieniu: chwyty piłki bez upadku 
i z upadkiem, piąstkowanie, wypchnięcie, obrona sytuacyjna. 
W atakowaniu: podania piłki ręką, uderzenia piłki nogą.

Współpracuje w zespole w celu 
osiągnięcia zamierzonego 
wyniku. Podporządkowuje się 
ustalonym podziałom funkcji 
i obowiązków w pracy zespo-
łowej.
Jest wytrwały w dążeniu do 
wyznaczonego celu.
Podporządkowuje się decyzjom 
sędziego, kapitana drużyny, 
trenera.
Właściwe zachowuje się w sy-
tuacjach spornych (negocjacje, 
obrona własnego zdania, kultura 
dyskusji, przedstawianie włas-
nych argumentów, podporządko-
wanie się decyzjom sędziego). 
Właściwie zachowuje się w roli 
zawodnika i kibica. Przestrzega 
zasad kultury kibicowania 
i czystej, sportowej rywalizacji.
Godnie reprezentuje szkołę na 
zewnątrz.

Ma opanowane elementy tech-
niki i taktyki gry w piłkę nożną 
w stopniu umożliwiającym 
udział w rywalizacji sportowej.
Zna zabawy i gry z wykorzysta-
niem elementów piłki nożnej.
Wykorzystuje poznane 
elementy techniki i taktyki w grze 
właściwej.

Zna technikę wykonania 
poszczególnych elementów gry.
Zna zasady współpracy w zespo-
le, sposoby porozumiewania się 
i komunikacji.
Zna zasady współpracy 
zespołowej w sporcie i w życiu 
codziennym. 
Wie, jakie są rekreacyjne walory 
piłki nożnej. 
Zna przepisy gry i zasady 
sędziowania, zasady organizacji 
meczy, zawodów, rozgrywek 
i turniejów piłki nożnej.
Zna drużyny polskiej ekstraklasy 
i reprezentację kraju, zawod-
ników, aktualne osiągnięcia 
i historyczne dokonania polskich 
piłkarzy. Zna polskich piłkarzy 
w drużynach europejskich.
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Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Stałe elementy gry: wyrzut z autu z miejsca i z rozbiegu, rzut rożny 
i wolny. 
Podstawowe elementy taktyki:
Wyprowadzanie piłki od bramki w zespołach.
Współdziałanie w dwójkach i w trójkach w obronie z asekuracją.
Atak szybki na dwa, trzy podania. Atak pozycyjny. Wyprowadze-
nie ataku od bramkarza.
Obrona „każdy swego”. Obrona strefowa. Podwajanie i pressing. 
Dobór ćwiczeń w rozgrzewce ogólnej i specjalnej.
Współzawodnictwo w wykonywaniu poznanych elementów tech-
niki w zespołach. Gra według założeń taktycznych opracowanych 
przez nauczyciela lub uczniów.
Wykorzystanie, utrwalenie i doskonalenie poznanych elementów 
techniki i taktyki w grze.
Przepisy i sędziowanie w piłce nożnej.
Turniej piłkarski – systemy rozgrywek. Zasady fair play. Kulturalny 
doping.
Organizacja szkolnego turnieju piłki nożnej. 
Rekreacyjne formy piłki nożnej.
Zespoły w regionie. Kluby, reprezentacje Polski. Piłka nożna 
kobiet. Rozgrywki ligowe, liga światowa. Czołowi zawodnicy 
Polski i świata.
Rekreacyjne i zabawowe formy piłki nożnej, walory rekreacyjne 
piłki nożnej.

Wykorzystuje nabyte umiejętno-
ści w rywalizacji sportowej na 
szczeblu szkolnym i pozaszkol-
nym.
Zachowuje się poprawnie zarów-
no w sytuacji zwycięstwa, jak 
i porażki swojej oraz drużyny, 
której jest kibicem.

Fakultet sportowy – piłka nożna, cd.
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35Propozycje treści fakultetów

Fakultet sportowy – piłka ręczna

Cele kształcenia: 
Doskonalenie podstawowych umiejętności technicznych i za-

łożeń taktyki piłki ręcznej w stopniu pozwalającym na udział w ry-
walizacji sportowej na poziomie szkoły i poza szkołą.

Utrwalenie umiejętności współpracy w grupie i umiejętności 
podporządkowania się określonym regułom działania w zespole. 

Utrwalenie zasad kultury kibicowania i dopingowania swoich 
faworytów – kulturalny kibic.

Rozbudzanie zainteresowania piłką ręczną, rozgrywki ligi kra-
jowej i światowej, czołowe zespoły i zawodnicy.

Treści nauczania Efekty kształcenia – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Rekreacyjne formy i gry kształtujące podstawowe umiejętności 
technik i taktyki gry w piłce ręcznej.
Kształtowanie sprawności specy cznej przez ćwiczenia i gry 
z piłkami lekarskimi, gry rzutne różnymi piłkami.
Podstawowe elementy techniki: 
Postawa w obronie i w ataku. 
Poruszanie się w obronie (krok dostawny w różnych kierunkach, 
doskok – odskok, bieg przodem i tyłem w różnych kierunkach, 
zatrzymanie się).
Poruszanie się w atakowaniu (stary, bieg ze zmianą tempa i kierun-
ku, skoki w przód i w górę, obroty).
Chwyty (górny, półgórny, dolny z powietrza i po odbiciu z podło-
ża, z dochwytem, jednorącz, „gaszenie” piłki).
Podania w zależności od sytuacji – w miejscu, w marszu, w biegu, 
w przeskoku, doskoku, w wyskoku.
Podania ze względu na sposób wykonania – jednorącz (górne, 
półgórne, z biodra dolne), oburącz (górne, półgórne, dolne), 
sytuacyjne.
Rzuty (w wyskoku w przód i w górę, z przeskokiem, z padem, 
w miejscu, z odchyleniem, z biodra, sytuacyjne). Rzuty wolne, 
rzuty karne, rzut sędziowski.
Ustawienia zawodnika w stosunku do lotu piłki (frontalne, prawie 
bokiem, prawie tyłem).

Ma opanowane elementy 
techniki i taktyki piłki ręcznej, 
które potra  wykorzystać w grze 
w czasie rywalizacji sportowej. 
Uczestniczy w szkolnych 
i pozaszkolnych rozgrywkach 
sportowych. Godnie reprezentuje 
szkołę na zewnątrz.
Właściwe zachowuje się w sytua-
cjach spornych (negocjacje, 
obrona własnego zdania, kultura 
dyskusji, przedstawianie włas-
nych argumentów, podporządko-
wanie się decyzjom sędziego). 
Przestrzega zasady fair play 
zarówno w czasie zwycięstwa, 
jak i porażki. 
Zachowuje się poprawnie w cza-
sie gry w piłkę ręczną, w roli 
zawodnika, kibica i sędziego.
Interesuje się i na bieżąco 
śledzi rozgrywki piłki ręcznej 
w regionie, Polsce, świecie.

Ma opanowane umiejętności 
techniczne z piłki ręcznej w stop-
niu umożliwiającym udział 
w rozgrywkach sportowych 
szkolnych i pozaszkolnych. 
Posiada umiejętność współpracy 
i współdziałania w zespole 
w celu osiągnięcia wyników.

Zna zabawy i gry z wykorzysta-
niem elementów technicznych 
piłki ręcznej.
Zna charakterystyczne cechy gry 
w piłkę ręczną, sposoby wyko-
nania podstawowych elementów 
techniki.
Wie, jakie są rekreacyjne walory 
piłki ręcznej. 
Zna podstawowe przepisy gry 
i zasady sędziowania, zasady 
organizacji meczy, zawodów, 
rozgrywek i turniejów piłki 
ręcznej w stopniu umożliwia-
jącym rekreacyjne i sportowe 
uprawianie tej gry.
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Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Stałe elementy gry: wyrzut z autu z miejsca i z rozbiegu, rzut rożny 
i wolny. 
Podstawowe elementy taktyki:
Wyprowadzanie piłki od bramki w zespołach.
Współdziałanie w dwójkach i w trójkach w obronie z asekuracją.
Atak szybki na dwa, trzy podania. Atak pozycyjny. Wyprowadze-
nie ataku od bramkarza.
Obrona „każdy swego”. Obrona strefowa. Podwajanie i pressing. 
Dobór ćwiczeń w rozgrzewce ogólnej i specjalnej.
Współzawodnictwo w wykonywaniu poznanych elementów tech-
niki w zespołach. Gra według założeń taktycznych opracowanych 
przez nauczyciela lub uczniów.
Wykorzystanie, utrwalenie i doskonalenie poznanych elementów 
techniki i taktyki w grze.
Przepisy i sędziowanie w piłce nożnej.
Turniej piłkarski – systemy rozgrywek. Zasady fair play. Kulturalny 
doping.
Organizacja szkolnego turnieju piłki nożnej. 
Rekreacyjne formy piłki nożnej.
Zespoły w regionie. Kluby, reprezentacje Polski. Piłka nożna 
kobiet. Rozgrywki ligowe, liga światowa. Czołowi zawodnicy 
Polski i świata.
Rekreacyjne i zabawowe formy piłki nożnej, walory rekreacyjne 
piłki nożnej.

Wykorzystuje nabyte umiejętno-
ści w rywalizacji sportowej na 
szczeblu szkolnym i pozaszkol-
nym.
Zachowuje się poprawnie zarów-
no w sytuacji zwycięstwa, jak 
i porażki swojej oraz drużyny, 
której jest kibicem.

Fakultet sportowy – piłka nożna, cd.
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35Propozycje treści fakultetów

Fakultet sportowy – piłka ręczna

Cele kształcenia: 
Doskonalenie podstawowych umiejętności technicznych i za-

łożeń taktyki piłki ręcznej w stopniu pozwalającym na udział w ry-
walizacji sportowej na poziomie szkoły i poza szkołą.

Utrwalenie umiejętności współpracy w grupie i umiejętności 
podporządkowania się określonym regułom działania w zespole. 

Utrwalenie zasad kultury kibicowania i dopingowania swoich 
faworytów – kulturalny kibic.

Rozbudzanie zainteresowania piłką ręczną, rozgrywki ligi kra-
jowej i światowej, czołowe zespoły i zawodnicy.

Treści nauczania Efekty kształcenia – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Rekreacyjne formy i gry kształtujące podstawowe umiejętności 
technik i taktyki gry w piłce ręcznej.
Kształtowanie sprawności specy cznej przez ćwiczenia i gry 
z piłkami lekarskimi, gry rzutne różnymi piłkami.
Podstawowe elementy techniki: 
Postawa w obronie i w ataku. 
Poruszanie się w obronie (krok dostawny w różnych kierunkach, 
doskok – odskok, bieg przodem i tyłem w różnych kierunkach, 
zatrzymanie się).
Poruszanie się w atakowaniu (stary, bieg ze zmianą tempa i kierun-
ku, skoki w przód i w górę, obroty).
Chwyty (górny, półgórny, dolny z powietrza i po odbiciu z podło-
ża, z dochwytem, jednorącz, „gaszenie” piłki).
Podania w zależności od sytuacji – w miejscu, w marszu, w biegu, 
w przeskoku, doskoku, w wyskoku.
Podania ze względu na sposób wykonania – jednorącz (górne, 
półgórne, z biodra dolne), oburącz (górne, półgórne, dolne), 
sytuacyjne.
Rzuty (w wyskoku w przód i w górę, z przeskokiem, z padem, 
w miejscu, z odchyleniem, z biodra, sytuacyjne). Rzuty wolne, 
rzuty karne, rzut sędziowski.
Ustawienia zawodnika w stosunku do lotu piłki (frontalne, prawie 
bokiem, prawie tyłem).

Ma opanowane elementy 
techniki i taktyki piłki ręcznej, 
które potra  wykorzystać w grze 
w czasie rywalizacji sportowej. 
Uczestniczy w szkolnych 
i pozaszkolnych rozgrywkach 
sportowych. Godnie reprezentuje 
szkołę na zewnątrz.
Właściwe zachowuje się w sytua-
cjach spornych (negocjacje, 
obrona własnego zdania, kultura 
dyskusji, przedstawianie włas-
nych argumentów, podporządko-
wanie się decyzjom sędziego). 
Przestrzega zasady fair play 
zarówno w czasie zwycięstwa, 
jak i porażki. 
Zachowuje się poprawnie w cza-
sie gry w piłkę ręczną, w roli 
zawodnika, kibica i sędziego.
Interesuje się i na bieżąco 
śledzi rozgrywki piłki ręcznej 
w regionie, Polsce, świecie.

Ma opanowane umiejętności 
techniczne z piłki ręcznej w stop-
niu umożliwiającym udział 
w rozgrywkach sportowych 
szkolnych i pozaszkolnych. 
Posiada umiejętność współpracy 
i współdziałania w zespole 
w celu osiągnięcia wyników.

Zna zabawy i gry z wykorzysta-
niem elementów technicznych 
piłki ręcznej.
Zna charakterystyczne cechy gry 
w piłkę ręczną, sposoby wyko-
nania podstawowych elementów 
techniki.
Wie, jakie są rekreacyjne walory 
piłki ręcznej. 
Zna podstawowe przepisy gry 
i zasady sędziowania, zasady 
organizacji meczy, zawodów, 
rozgrywek i turniejów piłki 
ręcznej w stopniu umożliwia-
jącym rekreacyjne i sportowe 
uprawianie tej gry.
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36 PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO

Treści nauczania Efekty kształcenia – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Kozłowanie (pojedyncze, ciągłe, toczenie piłki), bezpośrednio 
po chwycie piłki i po wykonaniu jednego, dwóch lub trzech 
kroków. Kozłowanie w miejscu, w ruchu i z omijaniem przeszkód. 
Zmiana ręki kozłującej. Łączenie kozłowania i podań w dwójkach 
i w trójkach.
Zwody (pojedynczy i podwójny, z obrotem, przez zamierzone 
rzuty i podania, przez poruszanie się – zmiana tempa). Zwody 
ciałem (z piłką i bez piłki).
Prowadzenie piłki w dwójkach i trójkach. 
Rzuty na bramkę. Współdziałanie dwójkowe w kryciu przeciwnika 
bez piłki i z piłką. Podania w zespołach czwórkowych i piątko-
wych zakończone rzutem na bramkę. 
Rola i zadania zawodników rozgrywających, skrzydłowych 
i obrotowych. Wyjście do piłki. Uwalnianie się od obrońcy.
Rzuty do bramki po kozłowaniu i z wyskoku.
Technika gry bramkarza: postawa, poruszanie się, obrona piłek 
rękami, nogami i tułowiem, wyskokiem rozkrocznym. Chwyty, 
odbicia, podania. Określenia miejsca w bramce (krótki dolny 
i górny róg bramki, długi dolny i górny róg bramki). 
Elementy:
Wykorzystanie opanowanych elementów techniki i taktyki w zaba-
wach i w grze właściwej.
Zasada fair play. Kulturalny doping.
Przepisy gry, sędziowanie. Organizacja szkolnego turnieju piłki 
ręcznej. Zespoły w regionie. Kluby, reprezentacje Polski. Rozgryw-
ki ligowe, liga światowa. Czołowi zawodnicy Polski i świata.
Walory rekreacyjne piłki ręcznej. Formy rekreacyjne i zabawowe 
piłki ręcznej.

Docenia rekreacyjne walory piłki 
ręcznej, uprawia sportowe lub 
rekreacyjne formy piłki ręcznej 
w czasie wolnym.

Fakultet sportowy – piłka ręczna, cd.
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37Propozycje treści fakultetów

Fakultet sportowy – pływanie

Cele kształcenia – wymagania ogólne:
Podniesienie umiejętności pływackich do poziomu umożliwia-

jącego rywalizację sportową na szczeblu szkoły i rejonu. 

Utrwalanie świadomości znaczenia aktywności ruchowej w wo-
dzie i podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć w wodzie. 

Ukazanie walorów zdrowotnych i rekreacyjnych pływania.

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Walory zdrowotne i rekreacyjne pływania i zajęć w wodzie. 
Sportowe i rekreacyjne formy pływania. 
Diagnoza umiejętności pływackich grupy.
Wskazania i przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania pływa-
nia. Warunki bezpieczeństwa, higiena kąpieli. 
Zabawy i gry w wodzie, ćwiczenia wypornościowe. Leżenie na 
wodzie.
Odbicia, poślizg na piersiach i na grzbiecie. 
Wpadanie, skoki na nogi, wślizgi na głowę, starty, skoki startowe. 
Nurkowanie na odległość i w głąb. Pływanie pod wodą.
Żabka na plecach, praca ramion i nóg, oddychanie, łączenie pracy 
ramion i nóg. 
Żabka na piersiach – praca ramion i nóg, wdechy i wydechy, 
łączenie pracy ramion i nóg.
Nawroty w pływaniu żabką.
Kraul na piersiach – praca ramion i nóg, oddychanie, łączenie 
pracy ramion i nóg.
Kraul na grzbiecie – praca ramion i nóg, oddychanie, łączenie 
pracy ramion i nóg
Nawroty, nawrót zwykły odkryty w kraulu na piersiach i na 
grzbiecie. 
Pływanie na boku. 
Holowanie, podstawy ratownictwa wodnego. Udzielanie pierwszej 
pomocy tonącemu.
Współzawodnictwo w pływaniu poznanymi stylami.
Organizacja zawodów pływackich – przepisy, sędziowanie, 
warunki bezpieczeństwa.

Reprezentuje szkołę na zewnątrz 
w zawodach pływackich.
Stosuje podczas zajęć w wodzie 
zasady zapewniające bezpie-
czeństwo sobie i innym. 
Przestrzega ustalonych zasad 
i przepisów postępowania.
Właściwie ocenia sytuację, 
rozpoznaje sytuacje zagrażające 
zdrowiu lub życiu.
Podejmuje właściwe decyzje 
w przypadku zagrożenia 
zdrowia lub życia w czasie zajęć 
w wodzie.

Pływa swobodnie wybranym 
przez siebie stylem. 
Uczestniczy w rywalizacji 
sportowej, wykorzystując 
nabyte umiejętności techniczne 
pływania. 
Potra  udzielić pierwszej 
pomocy w sytuacji zagrożenia 
zdrowia lub życia w czasie zajęć 
w wodzie i nad wodą. 
Potra  się właściwe zachować 
w roli zawodnika, sędziego 
i kibica na pływackich zawodach 
sportowych. Potra  bezpiecznie, 
zorganizować zajęcia w wodzie 
i nad wodą dla siebie i swoich 
rówieśników.

Zna zasady bezpiecznego korzy-
stania z miejsc do kąpieli, zasady 
zachowania bezpieczeństwa 
i higieny podczas kąpieli. 
Wie, jakie są sposoby wzywania 
pomocy i numery telefonów 
alarmowych.
Wie, jak wykorzystać wodę do 
celów rekreacyjno-sportowych. 
Wie, jaki jest wpływ na organizm 
wody i słońca.
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36 PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO

Treści nauczania Efekty kształcenia – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Kozłowanie (pojedyncze, ciągłe, toczenie piłki), bezpośrednio 
po chwycie piłki i po wykonaniu jednego, dwóch lub trzech 
kroków. Kozłowanie w miejscu, w ruchu i z omijaniem przeszkód. 
Zmiana ręki kozłującej. Łączenie kozłowania i podań w dwójkach 
i w trójkach.
Zwody (pojedynczy i podwójny, z obrotem, przez zamierzone 
rzuty i podania, przez poruszanie się – zmiana tempa). Zwody 
ciałem (z piłką i bez piłki).
Prowadzenie piłki w dwójkach i trójkach. 
Rzuty na bramkę. Współdziałanie dwójkowe w kryciu przeciwnika 
bez piłki i z piłką. Podania w zespołach czwórkowych i piątko-
wych zakończone rzutem na bramkę. 
Rola i zadania zawodników rozgrywających, skrzydłowych 
i obrotowych. Wyjście do piłki. Uwalnianie się od obrońcy.
Rzuty do bramki po kozłowaniu i z wyskoku.
Technika gry bramkarza: postawa, poruszanie się, obrona piłek 
rękami, nogami i tułowiem, wyskokiem rozkrocznym. Chwyty, 
odbicia, podania. Określenia miejsca w bramce (krótki dolny 
i górny róg bramki, długi dolny i górny róg bramki). 
Elementy:
Wykorzystanie opanowanych elementów techniki i taktyki w zaba-
wach i w grze właściwej.
Zasada fair play. Kulturalny doping.
Przepisy gry, sędziowanie. Organizacja szkolnego turnieju piłki 
ręcznej. Zespoły w regionie. Kluby, reprezentacje Polski. Rozgryw-
ki ligowe, liga światowa. Czołowi zawodnicy Polski i świata.
Walory rekreacyjne piłki ręcznej. Formy rekreacyjne i zabawowe 
piłki ręcznej.

Docenia rekreacyjne walory piłki 
ręcznej, uprawia sportowe lub 
rekreacyjne formy piłki ręcznej 
w czasie wolnym.

Fakultet sportowy – piłka ręczna, cd.
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37Propozycje treści fakultetów

Fakultet sportowy – pływanie

Cele kształcenia – wymagania ogólne:
Podniesienie umiejętności pływackich do poziomu umożliwia-

jącego rywalizację sportową na szczeblu szkoły i rejonu. 

Utrwalanie świadomości znaczenia aktywności ruchowej w wo-
dzie i podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć w wodzie. 

Ukazanie walorów zdrowotnych i rekreacyjnych pływania.

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Walory zdrowotne i rekreacyjne pływania i zajęć w wodzie. 
Sportowe i rekreacyjne formy pływania. 
Diagnoza umiejętności pływackich grupy.
Wskazania i przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania pływa-
nia. Warunki bezpieczeństwa, higiena kąpieli. 
Zabawy i gry w wodzie, ćwiczenia wypornościowe. Leżenie na 
wodzie.
Odbicia, poślizg na piersiach i na grzbiecie. 
Wpadanie, skoki na nogi, wślizgi na głowę, starty, skoki startowe. 
Nurkowanie na odległość i w głąb. Pływanie pod wodą.
Żabka na plecach, praca ramion i nóg, oddychanie, łączenie pracy 
ramion i nóg. 
Żabka na piersiach – praca ramion i nóg, wdechy i wydechy, 
łączenie pracy ramion i nóg.
Nawroty w pływaniu żabką.
Kraul na piersiach – praca ramion i nóg, oddychanie, łączenie 
pracy ramion i nóg.
Kraul na grzbiecie – praca ramion i nóg, oddychanie, łączenie 
pracy ramion i nóg
Nawroty, nawrót zwykły odkryty w kraulu na piersiach i na 
grzbiecie. 
Pływanie na boku. 
Holowanie, podstawy ratownictwa wodnego. Udzielanie pierwszej 
pomocy tonącemu.
Współzawodnictwo w pływaniu poznanymi stylami.
Organizacja zawodów pływackich – przepisy, sędziowanie, 
warunki bezpieczeństwa.

Reprezentuje szkołę na zewnątrz 
w zawodach pływackich.
Stosuje podczas zajęć w wodzie 
zasady zapewniające bezpie-
czeństwo sobie i innym. 
Przestrzega ustalonych zasad 
i przepisów postępowania.
Właściwie ocenia sytuację, 
rozpoznaje sytuacje zagrażające 
zdrowiu lub życiu.
Podejmuje właściwe decyzje 
w przypadku zagrożenia 
zdrowia lub życia w czasie zajęć 
w wodzie.

Pływa swobodnie wybranym 
przez siebie stylem. 
Uczestniczy w rywalizacji 
sportowej, wykorzystując 
nabyte umiejętności techniczne 
pływania. 
Potra  udzielić pierwszej 
pomocy w sytuacji zagrożenia 
zdrowia lub życia w czasie zajęć 
w wodzie i nad wodą. 
Potra  się właściwe zachować 
w roli zawodnika, sędziego 
i kibica na pływackich zawodach 
sportowych. Potra  bezpiecznie, 
zorganizować zajęcia w wodzie 
i nad wodą dla siebie i swoich 
rówieśników.

Zna zasady bezpiecznego korzy-
stania z miejsc do kąpieli, zasady 
zachowania bezpieczeństwa 
i higieny podczas kąpieli. 
Wie, jakie są sposoby wzywania 
pomocy i numery telefonów 
alarmowych.
Wie, jak wykorzystać wodę do 
celów rekreacyjno-sportowych. 
Wie, jaki jest wpływ na organizm 
wody i słońca.
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38 PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Uczestnictwo w roli zawodnika, sędziego i kibica na zawodach 
pływackich. Rywalizacja, zawodnicy regionu, Polski i świata.
Samoocena opanowania elementów techniki różnych stylów 
pływackich. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie zajęć 
w wodzie.

Fakultet sportowy – pływanie, cd.
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39Propozycje treści fakultetów

Fakultet sportowy – lekkoatletyka

Cele kształcenia: 
Przygotowanie do udziału w rywalizacji sportowej w konku-

rencjach lekkoatletycznych. 

Rozwijanie ambicji, wytrwałości w dążeniu do celu, wiary we 
własne siły. 

Ukazanie walorów zdrowotnych i rekreacyjnych lekkiej atletyki.

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Gry i ćwiczenia doskonalące techniczne umiejętności biegów, 
skoków i rzutów. 
Rozgrzewka, ćwiczenia przygotowujące organizm do wysiłku.
Walory rekreacyjne i zdrowotne lekkiej atletyki.
Współzawodnictwo w biegach, skokach i rzutach w terenie oraz 
na stadionie lekkoatletycznym. Rywalizacja na szczeblu szkoły 
i pozaszkolnym w poznanych konkurencjach lekkoatletycznych. 
Samoocena umiejętności. 
Pięciobój lekkoatletyczny. Przepisy w poszczególnych konkuren-
cjach. Organizacja zawodów. Sędziowanie.
Historia lekkiej atletyki, zawodnicy i ich osiągnięcia.
BIEGI:
Biegi krótkie ze startu niskiego. Start i bieg sprinterski, pomiar 
i odczytywanie wyników.
Starty do biegów średnich. Start i bieg na dystansie 800 m. Biegi 
długie, płaskie. Rozłożenie wysiłku i regulowanie tempa na 
dłuższych dystansach, atakowanie taśmy.
Kształtowanie techniki biegu po prostej i po wirażu.
Bieg przez płotki – ćwiczenia kroku płotkowego. Ćwiczenia kroku 
biegowego.
Biegi sztafetowe, start niski z pałeczką sztafetową.
Przekazywanie pałeczki sztafetowej w marszu i w biegu, zmiana 
pałeczki sztafetowej, wybieg startowy odbierającego pałeczkę, 
przekazywanie pałeczki w stre e zmian. Bieg sztafetowy 4 x 100 m
SKOKI:
Skok w dal z pełnego rozbiegu sposobem naturalnym lub techniką 
sportową.

Jest zainteresowany lekko-
atletyką, zna zawodników 
Polski i świata, na bieżąco śledzi 
osiągnięcia w poszczególnych 
konkurencjach.
Dokonuje samooceny uzyska-
nych wyników w kontekście 
posiadanych możliwości 
i uzdolnień.
Rozumie związek osiąganych 
wyników z zaangażowaniem 
i poświęceniem, jest wytrwały 
w dążeniu do celu.
Przestrzega zasad olimpizmu 
w sporcie i życiu codziennym.

Ma opanowane elementy 
techniki i taktyki poszczególnych 
dyscyplin lekkoatletycznych 
w stopniu umożliwiającym 
udział w rywalizacji sportowej.
Potra  wykorzystać poznane 
elementy techniki i taktyki 
w rywalizacji sportowej.

Zna urządzenia i sprzęt oraz spo-
sób bezpiecznego organizowania 
zawodów w poszczególnych 
konkurencjach lekkoatletyki.
Zna historię igrzysk olimpijskich, 
ideę bożego pokoju, szlachetnej 
rywalizacji, fair play we wszyst-
kich rodzajach walki, konkuren-
cje, sędziowanie, nagrody i kary. 
Wie, jakie są zasady bezpie-
czeństwa podczas ćwiczeń 
lekkoatletycznych.
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38 PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Uczestnictwo w roli zawodnika, sędziego i kibica na zawodach 
pływackich. Rywalizacja, zawodnicy regionu, Polski i świata.
Samoocena opanowania elementów techniki różnych stylów 
pływackich. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie zajęć 
w wodzie.

Fakultet sportowy – pływanie, cd.
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39Propozycje treści fakultetów

Fakultet sportowy – lekkoatletyka

Cele kształcenia: 
Przygotowanie do udziału w rywalizacji sportowej w konku-

rencjach lekkoatletycznych. 

Rozwijanie ambicji, wytrwałości w dążeniu do celu, wiary we 
własne siły. 

Ukazanie walorów zdrowotnych i rekreacyjnych lekkiej atletyki.

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Gry i ćwiczenia doskonalące techniczne umiejętności biegów, 
skoków i rzutów. 
Rozgrzewka, ćwiczenia przygotowujące organizm do wysiłku.
Walory rekreacyjne i zdrowotne lekkiej atletyki.
Współzawodnictwo w biegach, skokach i rzutach w terenie oraz 
na stadionie lekkoatletycznym. Rywalizacja na szczeblu szkoły 
i pozaszkolnym w poznanych konkurencjach lekkoatletycznych. 
Samoocena umiejętności. 
Pięciobój lekkoatletyczny. Przepisy w poszczególnych konkuren-
cjach. Organizacja zawodów. Sędziowanie.
Historia lekkiej atletyki, zawodnicy i ich osiągnięcia.
BIEGI:
Biegi krótkie ze startu niskiego. Start i bieg sprinterski, pomiar 
i odczytywanie wyników.
Starty do biegów średnich. Start i bieg na dystansie 800 m. Biegi 
długie, płaskie. Rozłożenie wysiłku i regulowanie tempa na 
dłuższych dystansach, atakowanie taśmy.
Kształtowanie techniki biegu po prostej i po wirażu.
Bieg przez płotki – ćwiczenia kroku płotkowego. Ćwiczenia kroku 
biegowego.
Biegi sztafetowe, start niski z pałeczką sztafetową.
Przekazywanie pałeczki sztafetowej w marszu i w biegu, zmiana 
pałeczki sztafetowej, wybieg startowy odbierającego pałeczkę, 
przekazywanie pałeczki w stre e zmian. Bieg sztafetowy 4 x 100 m
SKOKI:
Skok w dal z pełnego rozbiegu sposobem naturalnym lub techniką 
sportową.

Jest zainteresowany lekko-
atletyką, zna zawodników 
Polski i świata, na bieżąco śledzi 
osiągnięcia w poszczególnych 
konkurencjach.
Dokonuje samooceny uzyska-
nych wyników w kontekście 
posiadanych możliwości 
i uzdolnień.
Rozumie związek osiąganych 
wyników z zaangażowaniem 
i poświęceniem, jest wytrwały 
w dążeniu do celu.
Przestrzega zasad olimpizmu 
w sporcie i życiu codziennym.

Ma opanowane elementy 
techniki i taktyki poszczególnych 
dyscyplin lekkoatletycznych 
w stopniu umożliwiającym 
udział w rywalizacji sportowej.
Potra  wykorzystać poznane 
elementy techniki i taktyki 
w rywalizacji sportowej.

Zna urządzenia i sprzęt oraz spo-
sób bezpiecznego organizowania 
zawodów w poszczególnych 
konkurencjach lekkoatletyki.
Zna historię igrzysk olimpijskich, 
ideę bożego pokoju, szlachetnej 
rywalizacji, fair play we wszyst-
kich rodzajach walki, konkuren-
cje, sędziowanie, nagrody i kary. 
Wie, jakie są zasady bezpie-
czeństwa podczas ćwiczeń 
lekkoatletycznych.
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Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Rozbieg, odbicie, lot i lądowanie w skoku w dal. 
Skok wzwyż – rozbieg, odbicie, lot i lądowanie do skoków 
wzwyż techniką naturalną lub  opem. Przechodzenie poprzeczki 
i lądowanie w skoku wzwyż.
RZUTY:
Ćwiczenia oswajające z dyskiem, kulą i oszczepem.
Rzut dyskiem, rzut oszczepem, pchnięcie kulą. 
Pozycja wyjściowa, ruch w kole, zamach w rzucie dyskiem 
i pchnięciu kulą.
Oszczep: ustawienie, bieg po rozbiegu, trzymanie sprzętu, wyrzut, 
przeskok po wyrzucie. 
Wyznaczenie bezpiecznego miejsca do ćwiczeń, pomiar wyników.

Fakultet sportowy – lekkoatletyka, cd.
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Fakultet sportowy – narciarstwo

Cele kształcenia: 
Rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, kształtowanie ambicji. 
Ukazanie walorów zdrowotnych i sportów zimowych. 

Kształtowanie umiejętności narciarskich w stopniu umożliwia-
jącym uprawianie rekreacyjne narciarstwa oraz udział w rywalizacji 
sportowej. 

Rozbudzanie zainteresowania sportami zimowymi. 

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Gry i zabawy ruchowe kształtujące zwinność, wytrzymałość, siłę 
i gibkość.
Zespołowe gry sportowe rozwijające sprawność morfofunkcjonalną 
organizmu.
Różnorodne formy rekreacji przygotowujące do sezonu zimowego.
Gry i zabawy kształtujące i doskonalące technikę jazdy na nartach.
Chód zwykły; bezkrok; jednokrok; krok z odbicia; dwukrok; trój-
krok; krok półłyżwowy i łyżwowy. Podejścia: zakosami, jodełką, 
półrozkrokiem, schodkowaniem.
Zasadnicza pozycja zjazdowa. Pozycja w zjeździe w skos stoku 
i na wprost stoku.
Przejazd przez próg terenowy. 
Hamowanie z oporem i pługiem. Ześlizg boczny i skośny, ześlizgi 
łączone. Zmiana kierunku jazdy przestępowaniem do stoku.
Łuki z pługu, z oporu. Krystiania: równoległa do stoku z rotacją. 
Śmigi. 
Elementy taktyki w narciarstwie.
Wykorzystanie opanowanych umiejętności we współzawodnic-
twie, grach i zabawach.
Bieg płaski sztafetowy sprinterski, długi lub zjazdy ze współzawod-
nictwem.
Wycieczki narciarskie.
Przepisy i sędziowanie zawodów w narciarstwie biegowym 
i zjazdowym.
Zasady bezpiecznego organizowania rywalizacji sportowej 
w narciarstwie.
Rekreacyjne i sportowe walory narciarstwa.

Hartuje organizm w czasie zajęć 
zimowych.
Własną aktywnością zachęca in-
nych do czynnego wypoczynku.
Jest inicjatorem bezpiecznych 
zajęć w czasie zimy dla sobie 
i innych.

Ma opanowane elementy 
techniki jazdy na nartach w stop-
niu umożliwiającym udział 
w rywalizacji sportowej.
Potra  zorganizować zawody 
narciarskie z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa.
Potra  ochronić organizm przed 
skutkami niskich temperatur.

Zna zasady bezpiecznego korzy-
stania ze stoków zjazdowych.
Zna przepisy rywalizacji sporto-
wej w narciarstwie.
Zna osiągnięcia polskich 
i światowych narciarzy.
Wie, jakie są zalety rekreacyjne 
i zdrowotne sportów zimowych. 
Wie, jakie są walory sportowo-
-turystyczne najbliższej okolicy 
i ich wykorzystanie dla sportów 
zimowych.
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Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Rozbieg, odbicie, lot i lądowanie w skoku w dal. 
Skok wzwyż – rozbieg, odbicie, lot i lądowanie do skoków 
wzwyż techniką naturalną lub  opem. Przechodzenie poprzeczki 
i lądowanie w skoku wzwyż.
RZUTY:
Ćwiczenia oswajające z dyskiem, kulą i oszczepem.
Rzut dyskiem, rzut oszczepem, pchnięcie kulą. 
Pozycja wyjściowa, ruch w kole, zamach w rzucie dyskiem 
i pchnięciu kulą.
Oszczep: ustawienie, bieg po rozbiegu, trzymanie sprzętu, wyrzut, 
przeskok po wyrzucie. 
Wyznaczenie bezpiecznego miejsca do ćwiczeń, pomiar wyników.

Fakultet sportowy – lekkoatletyka, cd.
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Fakultet sportowy – narciarstwo

Cele kształcenia: 
Rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, kształtowanie ambicji. 
Ukazanie walorów zdrowotnych i sportów zimowych. 

Kształtowanie umiejętności narciarskich w stopniu umożliwia-
jącym uprawianie rekreacyjne narciarstwa oraz udział w rywalizacji 
sportowej. 

Rozbudzanie zainteresowania sportami zimowymi. 

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Gry i zabawy ruchowe kształtujące zwinność, wytrzymałość, siłę 
i gibkość.
Zespołowe gry sportowe rozwijające sprawność morfofunkcjonalną 
organizmu.
Różnorodne formy rekreacji przygotowujące do sezonu zimowego.
Gry i zabawy kształtujące i doskonalące technikę jazdy na nartach.
Chód zwykły; bezkrok; jednokrok; krok z odbicia; dwukrok; trój-
krok; krok półłyżwowy i łyżwowy. Podejścia: zakosami, jodełką, 
półrozkrokiem, schodkowaniem.
Zasadnicza pozycja zjazdowa. Pozycja w zjeździe w skos stoku 
i na wprost stoku.
Przejazd przez próg terenowy. 
Hamowanie z oporem i pługiem. Ześlizg boczny i skośny, ześlizgi 
łączone. Zmiana kierunku jazdy przestępowaniem do stoku.
Łuki z pługu, z oporu. Krystiania: równoległa do stoku z rotacją. 
Śmigi. 
Elementy taktyki w narciarstwie.
Wykorzystanie opanowanych umiejętności we współzawodnic-
twie, grach i zabawach.
Bieg płaski sztafetowy sprinterski, długi lub zjazdy ze współzawod-
nictwem.
Wycieczki narciarskie.
Przepisy i sędziowanie zawodów w narciarstwie biegowym 
i zjazdowym.
Zasady bezpiecznego organizowania rywalizacji sportowej 
w narciarstwie.
Rekreacyjne i sportowe walory narciarstwa.

Hartuje organizm w czasie zajęć 
zimowych.
Własną aktywnością zachęca in-
nych do czynnego wypoczynku.
Jest inicjatorem bezpiecznych 
zajęć w czasie zimy dla sobie 
i innych.

Ma opanowane elementy 
techniki jazdy na nartach w stop-
niu umożliwiającym udział 
w rywalizacji sportowej.
Potra  zorganizować zawody 
narciarskie z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa.
Potra  ochronić organizm przed 
skutkami niskich temperatur.

Zna zasady bezpiecznego korzy-
stania ze stoków zjazdowych.
Zna przepisy rywalizacji sporto-
wej w narciarstwie.
Zna osiągnięcia polskich 
i światowych narciarzy.
Wie, jakie są zalety rekreacyjne 
i zdrowotne sportów zimowych. 
Wie, jakie są walory sportowo-
-turystyczne najbliższej okolicy 
i ich wykorzystanie dla sportów 
zimowych.
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Fakultet rekreacyjny

Zajęcia rekreacyjne przeznaczone są dla wszystkich uczniów bez 
względu na ich sprawność. Głównym celem jest rozbudzenie po-
trzeby i chęci ruchu, czynnego wypoczynku, aktywności fi zycznej 
przez wskazanie różnych, ciekawych i atrakcyjnych form. W ra-
mach tego fakultetu należy zapoznać uczniów z jak największą iloś-
cią różnorodnych gier i zajęć rekreacyjnych. W planowaniu pracy 
nauczyciel powinien rozbudowywać treści, które dla uczniów są 
najciekawsze. Można dodatkowo zaproponować zajęcia takie jak: 
gry rekreacyjne i terenowe, biegi na orientację, atletykę terenową, 

narciarstwo, pływanie, ćwiczenia na siłowni, aerobik, oraz wszelkie 
inne formy ruchu na poziomie rekreacyjnym.

Cele kształcenia: 
Wdrażanie do aktywnego wypoczynku, podnoszenie aktywno-

ści ruchowej przez różnego rodzaju formy rekreacji. 
Kształcenie potrzeby ruchu i aktywnego wypoczynku. 
Ukazanie pozytywnego wpływu zajęć ruchowych na zdrowie 

fi zyczne i psychiczne.

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Wykorzystanie walorów najbliższej okolicy do różnorodnych form 
rekreacji. Zasady bezpieczeństwa w czasie różnorodnych form 
rekreacji. 
RUGBY:
Chwyty i rzuty piłką. Zwody, drybling. Prowadzenie piłki, podania 
ręką, nogą. Wyrzut piłki znad głowy i jednorącz hakiem. Szarże, 
obrona przed szarżą. Młyn, wyrzut piłki do młyna, wiązanie się za-
wodników w młynie, zdobywanie piłki w młynie. Kopy i przekopy 
piłki. Gra uproszczona i szkolna. 
TENIS STOŁOWY:
Gry i zabawy z elementami tenisa stołowego. Ćwiczenia oswaja-
jące z rakietką, poruszanie się w polu gry; przyjęcie i uderzenie 
bekhendowe i forhendowe.
Technika i taktyka gry pojedynczej i podwójnej. Współzawodnic-
two w grze, przepisy i zasady sędziowania.
KOMETKA:
Ćwiczenia oswajające z rakietką, technika gry. Odbicia i podania. 
Sposoby rozgrywania spotkań, współzawodnictwo w grze pojedyn-
czej i parami, sędziowanie. 

Uczestniczy w różnorodnych for-
mach rekreacji w czasie wolnym. 
Wypoczywa aktywnie.
Jest inicjatorem i organizatorem 
dla siebie, rodziny i rówieśników 
różnorodnych form wypoczynku 
czynnego. Wykorzystuje formy 
rekreacji, jako sposób wzmoc-
nienia więzi rówieśniczych 
i rodzinnych.

Ma opanowane podstawowe 
elementy techniki różnorod-
nych gier i zabaw sportowych 
w stopniu pozwalającym na ich 
rekreacyjne wykorzystanie. 
Potra  zachęcić rówieśników 
i członków rodziny do różnorod-
nych form rekreacji.

Zna podstawowe przepisy 
gier i zabaw rekreacyjnych, 
wyposażenie i sprzęt do gry, 
zasady sędziowania i bezpiecz-
nej organizacji zawodów oraz
systemy rozgrywek. 
Zna walory sportowo-rekreacyjne 
najbliższej okolicy.
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RINGO:
Ćwiczenia oswajające z kółkiem; poruszanie się po boisku, 
technika wyrzucania, łapania i zagrywania. Współzawodnictwo 
w grze pojedynczej i parami, przepisy, sędziowanie.
TENIS ZIEMNY:
Trzymanie rakiety, praca nóg, poruszanie się po korcie. Uderzenie 
bekhendowe i forhendowe. Serwis podstawowy, odbiór serwisu. 
Współzawodnictwo w grze.
KOSZYKÓWKA NA JEDEN KOSZ:
Elementy techniki gry w koszykówkę: kozłowanie, poruszanie się 
z piłką i bez piłki, rzuty, podania, chwyty, zwody. Rozgrywanie 
piłki w dwójkach i trójkach na jeden kosz, atak i obrona. Przepisy 
i zasady gry, sędziowanie.
FUTSAL:
Zasady i przepisy pięcioosobowej piłki nożnej halowej. Elementy 
techniki: odbicia i przyjęcia piłki, uderzenia, prowadzenie, 
zwody, drybling. Technika gry bramkarza. Taktyka futsalu: obrona 
indywidualna i zespołowa, warianty gry, atak i kontratak, stałe 
fragmenty gry. Gry małe i pomocnicze, gra właściwa, sędziowanie. 
Organizacja rozgrywek.
ŁYŻWOROLKI, DESKOROLKI:
Ćwiczenia wprowadzające i oswajające z łyżworolkami. 
Przepisy ruchu drogowego. Jazda po prostej i zatrzymania, jazda 
z omijaniem przeszkód, zmiany kierunku jazdy, obroty. Zabawy na 
łyżworolkach.
KOLARSTWO:
Jazda rowerem w ruchu drogowym. Podstawowe przepisy ruchu 
drogowego dotyczące rowerzystów. Wycieczka rowerowa, 
przełajowy rajd rowerowy, orientacja w terenie, czytanie mapy. 
Kolarstwo szosowe – wyścigi w jeździe na czas. Kolarstwo 
terenowe.
PODCHODY, PATROLOWANIE, TROPIENIE:
Drużynowy bieg patrolowy. Alfabet Morse’a. Marsz patrolowy na 
orientację według szkicu terenu. Nordic walking.
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Fakultet rekreacyjny

Zajęcia rekreacyjne przeznaczone są dla wszystkich uczniów bez 
względu na ich sprawność. Głównym celem jest rozbudzenie po-
trzeby i chęci ruchu, czynnego wypoczynku, aktywności fi zycznej 
przez wskazanie różnych, ciekawych i atrakcyjnych form. W ra-
mach tego fakultetu należy zapoznać uczniów z jak największą iloś-
cią różnorodnych gier i zajęć rekreacyjnych. W planowaniu pracy 
nauczyciel powinien rozbudowywać treści, które dla uczniów są 
najciekawsze. Można dodatkowo zaproponować zajęcia takie jak: 
gry rekreacyjne i terenowe, biegi na orientację, atletykę terenową, 

narciarstwo, pływanie, ćwiczenia na siłowni, aerobik, oraz wszelkie 
inne formy ruchu na poziomie rekreacyjnym.

Cele kształcenia: 
Wdrażanie do aktywnego wypoczynku, podnoszenie aktywno-

ści ruchowej przez różnego rodzaju formy rekreacji. 
Kształcenie potrzeby ruchu i aktywnego wypoczynku. 
Ukazanie pozytywnego wpływu zajęć ruchowych na zdrowie 

fi zyczne i psychiczne.

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Wykorzystanie walorów najbliższej okolicy do różnorodnych form 
rekreacji. Zasady bezpieczeństwa w czasie różnorodnych form 
rekreacji. 
RUGBY:
Chwyty i rzuty piłką. Zwody, drybling. Prowadzenie piłki, podania 
ręką, nogą. Wyrzut piłki znad głowy i jednorącz hakiem. Szarże, 
obrona przed szarżą. Młyn, wyrzut piłki do młyna, wiązanie się za-
wodników w młynie, zdobywanie piłki w młynie. Kopy i przekopy 
piłki. Gra uproszczona i szkolna. 
TENIS STOŁOWY:
Gry i zabawy z elementami tenisa stołowego. Ćwiczenia oswaja-
jące z rakietką, poruszanie się w polu gry; przyjęcie i uderzenie 
bekhendowe i forhendowe.
Technika i taktyka gry pojedynczej i podwójnej. Współzawodnic-
two w grze, przepisy i zasady sędziowania.
KOMETKA:
Ćwiczenia oswajające z rakietką, technika gry. Odbicia i podania. 
Sposoby rozgrywania spotkań, współzawodnictwo w grze pojedyn-
czej i parami, sędziowanie. 

Uczestniczy w różnorodnych for-
mach rekreacji w czasie wolnym. 
Wypoczywa aktywnie.
Jest inicjatorem i organizatorem 
dla siebie, rodziny i rówieśników 
różnorodnych form wypoczynku 
czynnego. Wykorzystuje formy 
rekreacji, jako sposób wzmoc-
nienia więzi rówieśniczych 
i rodzinnych.

Ma opanowane podstawowe 
elementy techniki różnorod-
nych gier i zabaw sportowych 
w stopniu pozwalającym na ich 
rekreacyjne wykorzystanie. 
Potra  zachęcić rówieśników 
i członków rodziny do różnorod-
nych form rekreacji.

Zna podstawowe przepisy 
gier i zabaw rekreacyjnych, 
wyposażenie i sprzęt do gry, 
zasady sędziowania i bezpiecz-
nej organizacji zawodów oraz
systemy rozgrywek. 
Zna walory sportowo-rekreacyjne 
najbliższej okolicy.
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RINGO:
Ćwiczenia oswajające z kółkiem; poruszanie się po boisku, 
technika wyrzucania, łapania i zagrywania. Współzawodnictwo 
w grze pojedynczej i parami, przepisy, sędziowanie.
TENIS ZIEMNY:
Trzymanie rakiety, praca nóg, poruszanie się po korcie. Uderzenie 
bekhendowe i forhendowe. Serwis podstawowy, odbiór serwisu. 
Współzawodnictwo w grze.
KOSZYKÓWKA NA JEDEN KOSZ:
Elementy techniki gry w koszykówkę: kozłowanie, poruszanie się 
z piłką i bez piłki, rzuty, podania, chwyty, zwody. Rozgrywanie 
piłki w dwójkach i trójkach na jeden kosz, atak i obrona. Przepisy 
i zasady gry, sędziowanie.
FUTSAL:
Zasady i przepisy pięcioosobowej piłki nożnej halowej. Elementy 
techniki: odbicia i przyjęcia piłki, uderzenia, prowadzenie, 
zwody, drybling. Technika gry bramkarza. Taktyka futsalu: obrona 
indywidualna i zespołowa, warianty gry, atak i kontratak, stałe 
fragmenty gry. Gry małe i pomocnicze, gra właściwa, sędziowanie. 
Organizacja rozgrywek.
ŁYŻWOROLKI, DESKOROLKI:
Ćwiczenia wprowadzające i oswajające z łyżworolkami. 
Przepisy ruchu drogowego. Jazda po prostej i zatrzymania, jazda 
z omijaniem przeszkód, zmiany kierunku jazdy, obroty. Zabawy na 
łyżworolkach.
KOLARSTWO:
Jazda rowerem w ruchu drogowym. Podstawowe przepisy ruchu 
drogowego dotyczące rowerzystów. Wycieczka rowerowa, 
przełajowy rajd rowerowy, orientacja w terenie, czytanie mapy. 
Kolarstwo szosowe – wyścigi w jeździe na czas. Kolarstwo 
terenowe.
PODCHODY, PATROLOWANIE, TROPIENIE:
Drużynowy bieg patrolowy. Alfabet Morse’a. Marsz patrolowy na 
orientację według szkicu terenu. Nordic walking.
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Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

ZAJĘCIA ZIMOWE:
Łyżwiarstwo, narciarstwo, snowboard: zajęcia wprowadzające 
lub doskonalące umiejętności w formach rekreacyjnych. Elementy 
hokeja i jazdy  gurowej.
Inne formy zabaw i gier na śniegu: zjazdy „na byle czym”. Konkurs 
rzeźb w śniegu. Gry i zabawy z zastosowaniem elementów 
techniki jazdy na sankach, łyżwach i nartach. 

Fakultet rekreacyjny, cd.
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45Propozycje treści fakultetów

Fakultet taneczny i innych zajęć ruchowych przy muzyce

Zajęcia tego fakultetu skierowane są głównie do uczniów zaintereso-
wanych różnorodnymi formami tańca oraz ćwiczeniami rytmiczno-
-tanecznymi. W ramach tego fakultetu mogą być organizowane 
zajęcia obejmujące jedną lub kilka form tańca. Zajęcia powinny się 
odbywać w pomieszczeniu przystosowanym do prowadzenia zajęć 
rytmiczno-tanecznych, w miarę możliwości wyposażonych w duże 
lustra. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne:
Udział w różnorodnych formach aktywności fi zycznej połączo-

nej z muzyką.
Dbałość o estetykę ruchu. Rozwijanie zdolności rytmiczno-

-tanecznych, harmonii i piękna ruchu.

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Ćwiczenia i zabawy rytmiczne, rozróżnianie tempa i dynamiki 
utworu muzycznego.
Ćwiczenia z przyborem do muzyki według inwencji nauczyciela 
i uczniów.
Podstawowe umiejętności i wiedza tancerza:
ustawienia oraz chwyty i układy rąk; pozycje wyjściowe;
kroki, ukłony,  gury, obroty, układy i tematy taneczne.
Układ taneczny do muzyki według własnej inwencji.
Tańce narodowe do wyboru: mazur, polonez, krakowiak, oberek, 
kujawiak – podstawowe kroki i  gury taneczne.
Tańce własnego regionu – podstawowe kroki i  gury taneczne.
Taniec towarzyski – walc wiedeński, walc angielski, polonez, 
tango, tańce latynoamerykańskie – podstawowe kroki i  gury 
taneczne. 
Tańce dyskotekowe. 
Konkurs poznanych tańców – ocena i samoocena wykonania.
Aerobik – ćwiczenia według inwencji nauczyciela.
Nowoczesne formy  tness obejmujące ćwiczenia rytmiczno-
-taneczne. Cheerleaders – połączenie tańca i kulturalnego 
kibicowania sportowego.
Ćwiczenie relaksacyjne z muzyką.
Improwizacje ruchowe, wyrażanie uczuć i emocji przez ruch 
i muzykę.

Wykorzystuje nabyte umiejęt-
ności taneczne do rekreacji 
i czynnego odpoczynku.
Docenia piękno ruchu i muzyki.
Przestrzega zasad kulturalnego 
zachowania się podczas zabaw 
tanecznych i dyskotek.
Jest inicjatorem różnorodnych za-
baw z wykorzystaniem muzyki.

Potra  sam ocenić wykonanie 
przez siebie zadania. Potra  
opracować i wykonać indywi-
dualnie, w parze lub zespole 
dowolną kompozycję własną 
wybranego tańca ludowego 
i towarzyskiego.
Umie dobrać różnorodne formy 
ruchu do charakteru i stylu 
utworu muzycznego.

Zna znaczenie tańców narodo-
wych i regionalnych dla kultury 
człowieka, regionu i narodu.
Zna technikę wykonania 
podstawowych kroków 
i  gur poznanych tańców. Zna 
podstawowe elementy kultury 
regionu – gwara, strój, zwyczaje, 
obyczaje i tańce.
Wie, jak zaplanować i przepro-
wadzić ćwiczenia przy muzyce 
kształtujące wybrane partie 
mięśni.
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Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

ZAJĘCIA ZIMOWE:
Łyżwiarstwo, narciarstwo, snowboard: zajęcia wprowadzające 
lub doskonalące umiejętności w formach rekreacyjnych. Elementy 
hokeja i jazdy  gurowej.
Inne formy zabaw i gier na śniegu: zjazdy „na byle czym”. Konkurs 
rzeźb w śniegu. Gry i zabawy z zastosowaniem elementów 
techniki jazdy na sankach, łyżwach i nartach. 

Fakultet rekreacyjny, cd.
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wanych różnorodnymi formami tańca oraz ćwiczeniami rytmiczno-
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odbywać w pomieszczeniu przystosowanym do prowadzenia zajęć 
rytmiczno-tanecznych, w miarę możliwości wyposażonych w duże 
lustra. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne:
Udział w różnorodnych formach aktywności fi zycznej połączo-

nej z muzyką.
Dbałość o estetykę ruchu. Rozwijanie zdolności rytmiczno-

-tanecznych, harmonii i piękna ruchu.

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

postaw umiejętności wiadomości

Ćwiczenia i zabawy rytmiczne, rozróżnianie tempa i dynamiki 
utworu muzycznego.
Ćwiczenia z przyborem do muzyki według inwencji nauczyciela 
i uczniów.
Podstawowe umiejętności i wiedza tancerza:
ustawienia oraz chwyty i układy rąk; pozycje wyjściowe;
kroki, ukłony,  gury, obroty, układy i tematy taneczne.
Układ taneczny do muzyki według własnej inwencji.
Tańce narodowe do wyboru: mazur, polonez, krakowiak, oberek, 
kujawiak – podstawowe kroki i  gury taneczne.
Tańce własnego regionu – podstawowe kroki i  gury taneczne.
Taniec towarzyski – walc wiedeński, walc angielski, polonez, 
tango, tańce latynoamerykańskie – podstawowe kroki i  gury 
taneczne. 
Tańce dyskotekowe. 
Konkurs poznanych tańców – ocena i samoocena wykonania.
Aerobik – ćwiczenia według inwencji nauczyciela.
Nowoczesne formy  tness obejmujące ćwiczenia rytmiczno-
-taneczne. Cheerleaders – połączenie tańca i kulturalnego 
kibicowania sportowego.
Ćwiczenie relaksacyjne z muzyką.
Improwizacje ruchowe, wyrażanie uczuć i emocji przez ruch 
i muzykę.

Wykorzystuje nabyte umiejęt-
ności taneczne do rekreacji 
i czynnego odpoczynku.
Docenia piękno ruchu i muzyki.
Przestrzega zasad kulturalnego 
zachowania się podczas zabaw 
tanecznych i dyskotek.
Jest inicjatorem różnorodnych za-
baw z wykorzystaniem muzyki.

Potra  sam ocenić wykonanie 
przez siebie zadania. Potra  
opracować i wykonać indywi-
dualnie, w parze lub zespole 
dowolną kompozycję własną 
wybranego tańca ludowego 
i towarzyskiego.
Umie dobrać różnorodne formy 
ruchu do charakteru i stylu 
utworu muzycznego.
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wych i regionalnych dla kultury 
człowieka, regionu i narodu.
Zna technikę wykonania 
podstawowych kroków 
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regionu – gwara, strój, zwyczaje, 
obyczaje i tańce.
Wie, jak zaplanować i przepro-
wadzić ćwiczenia przy muzyce 
kształtujące wybrane partie 
mięśni.
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Fakultet turystyczny

Zajęcia fakultetu turystycznego powinny rozbudzać zainteresowa-
nia turystyczno-krajoznawcze, łączyć się z elementami krajoznaw-
stwa i ekologii. Realizacja zajęć może się odbywać w powiązaniu 
z działalnością szkolnego koła PTTK. W zależności od warunków 
środowiskowych szkoła może prowadzić zajęcia turystyki kwali-
fi kowanej: pieszej, rowerowej, górskie, kajakowej itp. Wszelkie 
zajęcia powinny być realizowane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji i Sportu w sprawie warunków i sposobu orga-
nizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajo-
znawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. Nr. 135, poz. 1516) oraz 
innymi obowiązującymi przepisami.

W pierwszej kolejności uczniowie powinni poznać walory 
turystyczno-krajoznawcze najbliższej okolicy.

Uczniowie w ramach zajęć z tego fakultetu mogą zdobywać 
odznaki turystyczne.

Cele kształcenia – wymagania ogólne:
Udział w aktywności fi zycznej opartej o różnorodne formy tu-

rystyczne połączone z elementami krajoznawstwa i ekologii.

Treści nauczania Efekty – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie
postaw umiejętności wiadomości

RAJDY I WYCIECZKI PIESZE W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY: 
Ciekawe miejsca w najbliższej okolicy. Walory turystyczno-
-krajoznawcze regionu, ciekawostki związane z cechami 
krajobrazu, zabytkami, roślinnością, mieszkańcami itp. Korzystanie 
z przewodników turystycznych. Posługiwanie się mapą turystycz-
ną, czytanie mapy.
Planowanie, ustalenie trasy, czasu, terminu, obliczenie kosztów.
Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach pieszych. Dostosowanie 
długości trasy i tempa do możliwości uczestników. 
Pełnienie roli przewodnika w czasie wycieczki.
TURYSTYKA GÓRSKA:
Planowanie trasy, ustalenie terminów, środków transportu, kosz-
tów. Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach górskich i ogólne 
zasady bezpiecznego zachowania się w górach.
Udzielanie pierwszej pomocy. Orientacja w terenie bez mapy, 
z mapą i z kompasem. Góry w Polsce, turystyczne szlaki górskie.
Miejsca noclegowe w górach, zasady korzystania i zachowania się 
w schroniskach górskich i PTSM. 

Potra  się zachować w czasie 
wycieczki pieszej, górskiej 
i rowerowej, tak by zapewnić 
bezpieczeństwo sobie i współ-
uczestnikom.
Zachęca rówieśników i człon-
ków rodziny do wspólnego 
uprawiania różnorodnych form 
turystyki.
Wypoczywa aktywnie, uczestni-
czy w różnych formach turystyki 
w czasie wolnym.

Potra  zaplanować trasę 
wycieczki pieszej, rajd pieszy, 
wycieczkę rowerową w najbliż-
szej okolicy. 
Potra  obliczyć koszty imprezy 
turystycznej, zarezerwować 
bilety wstępu, zorganizować 
transport. 
Potra  się posługiwać mapą 
turystyczną i przewodnikami.

Zna ciekawe i interesujące 
miejsca w najbliższej okolicy.
Zna walory turystyczno-krajo-
znawcze regionu. 
Zna zasady bezpieczeństwa 
obowiązujące w turystyce 
górskiej i pieszej.
Wie, jak zorganizować bezpiecz-
nie wyprawę w góry i rowerową 
wycieczkę.
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RAJDY ROWEROWE, WYCIECZKI ROWEROWE:
Planowanie, ustalenie trasy, czasu, terminu, obliczenie kosztów.
Zasady organizowania wycieczek rowerowych. Przepisy ruchu 
drogowego dotyczące rowerzystów. Zasady bezpieczeństwa 
w turystyce rowerowej. „Przegląd techniczny” roweru – sprawdze-
nie sprzętu.
INNE FORMY TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ:
W zależności od warunków: turystyka kajakowa, narciarska, 
żeglarska. Turystyka kwali kowana, zasady bezpieczeństwa 
w różnorodnych formach turystyki kwali kowanej.
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Fakultet turystyczny

Zajęcia fakultetu turystycznego powinny rozbudzać zainteresowa-
nia turystyczno-krajoznawcze, łączyć się z elementami krajoznaw-
stwa i ekologii. Realizacja zajęć może się odbywać w powiązaniu 
z działalnością szkolnego koła PTTK. W zależności od warunków 
środowiskowych szkoła może prowadzić zajęcia turystyki kwali-
fi kowanej: pieszej, rowerowej, górskie, kajakowej itp. Wszelkie 
zajęcia powinny być realizowane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji i Sportu w sprawie warunków i sposobu orga-
nizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajo-
znawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. Nr. 135, poz. 1516) oraz 
innymi obowiązującymi przepisami.

W pierwszej kolejności uczniowie powinni poznać walory 
turystyczno-krajoznawcze najbliższej okolicy.

Uczniowie w ramach zajęć z tego fakultetu mogą zdobywać 
odznaki turystyczne.
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postaw umiejętności wiadomości

RAJDY I WYCIECZKI PIESZE W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY: 
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ną, czytanie mapy.
Planowanie, ustalenie trasy, czasu, terminu, obliczenie kosztów.
Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach pieszych. Dostosowanie 
długości trasy i tempa do możliwości uczestników. 
Pełnienie roli przewodnika w czasie wycieczki.
TURYSTYKA GÓRSKA:
Planowanie trasy, ustalenie terminów, środków transportu, kosz-
tów. Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach górskich i ogólne 
zasady bezpiecznego zachowania się w górach.
Udzielanie pierwszej pomocy. Orientacja w terenie bez mapy, 
z mapą i z kompasem. Góry w Polsce, turystyczne szlaki górskie.
Miejsca noclegowe w górach, zasady korzystania i zachowania się 
w schroniskach górskich i PTSM. 

Potra  się zachować w czasie 
wycieczki pieszej, górskiej 
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bezpieczeństwo sobie i współ-
uczestnikom.
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Opis założonych osiągnięć uczniów

W edukacji fi zycznej występują dwa procesy – kształcenie fi zyczne, 
a w nim kształtowanie ciała (umiejętności i sprawności) i kształce-
nie na temat ciała (wiedza), oraz fi zyczne wychowanie (wartości, 
postawy, przekonania). 

Dlatego w programie założone osiągnięcia uczniów dla ko-
lejnych szczegółowych wymagań edukacyjnych określają, jakie 
umiejętności, wiadomości i postawy zdobędzie uczeń po realizacji 
materiału nauczania. 

Podstawa programowa wychowania fi zycznego cele kształcenia 
przedstawia w formie wymagań ogólnych, natomiast treści na-
uczania zostały zapisane w postaci wymagań szczegółowych. Aby 
uświadomić każdemu nauczycielowi jego odpowiedzialność edu-
kacyjną, w programie „Zdrowie • Sport • Rekreacja” wymagania 
szczegółowe zgodne z podstawa programową, czyli obowiązkowe 
osiągnięcia ucznia, które po zakończeniu czwartego etapu edu-
kacyjnego powinien mieść opanowane, są wyróżnione i zapisane 
kursywą w każdym bloku tematycznym w zakresie postaw, umie-
jętności i wiadomości. Pozostałe, przewidywane efekty edukacji, 
czyli założone osiągnięcia uczniów są spójne z zaplanowanymi do 
realizacji treściami, a ich opanowanie i przyswojenie przez uczniów 
wynika jedynie z realizacji wybranego programu nauczania i może 
być realizowane wybiórczo przez nauczyciela, wraz z modyfi kacją 
treści nauczania.

Opisane wymagania szczegółowe, czyli efekty kształcenia – 
przewidywane osiągnięcia uczniów, odnoszą się do zajęć prowa-
dzonych w systemie klasowo-lekcyjnym, w ramach sześciu bloków 
tematycznych określonych w podstawie programowej:
– diagnoza sprawności i aktywności fi zycznej oraz rozwoju fi zycz-

nego;
– trening zdrowotny;
– sporty całego życia i wypoczynek;
– bezpieczna aktywność fi zyczna i higiena osobista;
– sport;
– edukacja zdrowotna;

Treści nauczania ujęte w propozycjach zajęć fakultatywnych 
są nieobowiązkowe, dlatego przedstawione w fakultetach prze-
widywane osiągnięcia uczniów należy traktować jako informację 
o zakładanym poziomie realizacji celów kształcenia, a nie jako 
podstawę do oceny szkolnej. 

Szczegółowe wymagania edukacyjne, czyli założone osiągnięcia 
uczniów, dla każdej klasy zostały ujęte w standardach wymagań, 
które wraz z zasadami oceniania stanowią przedmiotowy system 
oceniania i są integralną częścią programu nauczania.
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Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania

1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze oraz ich relacja w sto-
sunku do podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Program należy traktować elastycznie, wybierając zakres treści 

w zależności od warunków realizacji, jednak z obowiązkowym 
zachowaniem wszystkich określonych w podstawie programowej 
wymagań. Dobór treści, zarówno ilościowy, jak i jakościowy, po-
winien być uwarunkowany przez różnorodne czynniki, takie jak: 
poziom sprawności fi zycznej i zainteresowania uczniów, warunki 
środowiska, możliwości organizacyjne szkoły, wyposażenie, baza 
sportowa, dostępność obiektów i urządzeń sportowych, a także 
przygotowanie nauczycieli. 

Przygotowanie do pełnej aktywności w kulturze fi zycznej obej-
muje uczestnictwo w dwóch jej poziomach:

W pierwszym – poziomie kultury masowej uczeń pełni rolę 
kibica w widowisku sportowym. Treści programu przygotowują go 
do pełnego odbioru i oceny widowiska sportowego przez zapozna-
nie z przepisami różnych konkurencji, charakterystykę dyscyplin 
sportowych i aktywne uczestnictwo we wszystkich dostępnych 
formach aktywności rekreacyjno-sportowych. 

Drugi poziom uczestnictwa to kultura samorealizacji. Uczest-
nictwo to polega na aktywnym, osobistym, świadomym i dobro-
wolnym udziale w różnorodnych formach ruchowych oraz twór-
czego i samodzielnego kształtowania własnej sprawności, troski 
o swoje ciało i zdrowie. Do uczestnictwa w kulturze fi zycznej 
na tym poziomie uczeń jest przygotowywany przez naukę róż-

nych dyscyplin i konkurencji sportowych, kształcenie sprawności, 
współzawodnictwo, wdrażanie do samodzielnego oceniania, pla-
nowania i wykonywania różnorodnych zabiegów usprawniających. 

Ważnym elementem wychowania fi zycznego jest edukacja 
zdrowotna. W podstawie programowej przyjęto, że wychowanie 
fi zyczne odgrywa przewodnią rolę w edukacji zdrowotnej uczniów. 
Na czwartym etapie edukacyjnym realizacja tego zakresu mate-
riału określona została w module „Edukacja zdrowotna”. Mimo 
że wymagania szczegółowe odnoszą się głównie do wiadomości 
teoretycznych, nauczyciel wychowania fi zycznego nie powinien 
planować zajęć czysto intelektualnych. Należy wprowadzać treści 
teoretyczne łącznie z ćwiczeniami i ruchem. Nauczyciel wychowa-
nia fi zycznego powinien na każdym etapie swoich działań uświa-
damiać uczniom, jakie korzyści dla zdrowia przynoszą konkretne 
działanie i ćwiczenie. Teoria powinna być podstawą działania 
praktycznego, ale nie może go zastąpić. Świadomość zdrowotna 
uczniów gwarantuje, że nie tylko będą oni aktywnie uczestniczyć 
w zajęciach, lecz także w pełni zrozumieją sens tej aktywności. 
W podejmowanych działaniach należy się odwoływać do wiedzy 
o życiu i zdrowiu człowieka uzyskanej na innych zajęciach. Zakres 
edukacji zdrowotnej powinien być dostosowany do potrzeb ucz-
niów. Część materiału z edukacji zdrowotnej nauczyciel może zre-
alizować metodą projektów. Podstawa programowa jako warunki 
skuteczności edukacji zdrowotnej określa takie aspekty, jak: 
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Opis założonych osiągnięć uczniów
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[...] prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnyach metod 
i technik aktywizujących oraz interaktywnych, w tym szczegól-
nie metody projektu i portfolio; współpraca z rodzicami uczniów 
w planowaniu i realizacji zajęć; dokonywanie ewaluacji przebiegu 
zajęć (ewaluacji procesu), z udziałem uczniów i ich rodziców oraz 
wprowadzanie na tej podstawie modyfi kacji ich treści i organizacji1. 

W realizacji treści edukacji zdrowotnej w wymaganiach szcze-
gółowych określono, że każdy uczeń powinien nabyć umiejętność 
planowania projektu dotyczącego wybranych zagadnień zdrowia 
oraz pozyskiwania sojuszników i współuczestników projektu.

Aby osiągnąć cele edukacyjne zaplanowane w programie 
„Zdrowie • Sport • Rekreacja” oraz by skutecznie realizować cały 
proces dydaktyczny, zgodnie z założeniami współczesnej metodyki 
wychowania fi zycznego, należy przestrzegać następujących głów-
nych założeń w realizacji treści:
– podmiotowe traktowanie ucznia, zwiększenie jego odpowie-

dzialności za przebieg procesu kształcenia; 
– twórcze metody realizacji zadań ruchowych;
– aktywny udział wszystkich, bez względu na poziom sprawności;
– dostosowanie zadań, metod i form pracy do indywidualnych 

możliwości – indywidualizacja procesu edukacji. 
Nauczyciel realizujący program „Zdrowie • Sport • Rekreacja” 

ma pełną swobodę w doborze rozwiązań metodyczno-organizacyj-

1  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 
2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolne-
go oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 
z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

nych, przy jednoczesnym stosowaniu ogólnych wskazań zdrowot-
nych, pedagogicznych i wychowawczych przyjętych w pracy danej 
szkoły. Należy jednak pamiętać, że metody i formy pracy oparte 
wyłącznie na nauczaniu ruchu lub zmierzające tylko do kształtowa-
nia cech motorycznych bądź przekazywania wiadomości w formie 
wykładu są niezgodne z założeniami programu. W doborze treści, 
metod i form organizacyjnych należy respektować następujące za-
sady postępowania:
– wdrażać uczniów do samodzielności, samooceny i samokontroli;
– najszerzej wykorzystywać formę zadaniową, formę ścisłą stoso-

wać jedynie w odniesieniu do tzw. ćwiczeń specjalnych, mają-
cych za zadanie nauczanie technicznych elementów lub rozwój 
określonych cech motorycznych;

– zajęcia planować tak, by były atrakcyjne dla uczniów, w dużej 
mierze zgodne z ich zainteresowaniami i potrzebami;

– stosować szeroko rozumianą indywidualizację;
– jak najwięcej zajęć prowadzić w terenie.

Stosowane metody realizacji treści powinny być adekwatne do 
cech rozwojowych ucznia, płci, poziomu rozwoju motorycznego, 
fi zycznego, intelektualnego i psychicznego. Organizacja zajęć 
powinna zapewnić aktywne uczestnictwo w zajęciach każdemu na 
miarę jego możliwości. Uczestnictwo w zajęciach powinno wyzwa-
lać pozytywne emocje i rozbudzać chęci do samodzielnego udziału 
w zajęciach, zarówno obowiązkowych, jak i nadobowiązkowych. 
Można wymusić obecność uczniów na zajęciach, lecz nie czynne, 
zaangażowane w nich uczestnictwo. W realizacji zadań nauczyciel 
powinien zwrócić uwagę na indywidualne dostosowanie obciążeń 
i stopniowe wyzwalanie samodzielności uczniów. Oprócz aktyw-
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nego udziału w zajęciach w roli uczestnika uczeń powinien także 
pełnić funkcję inicjatora oraz organizatora działań – ćwiczeń, za-
baw i gier ruchowych. Każdy uczeń powinien nabyć umiejętności 
organizowania zajęć ruchowych, w tym prowadzenia rozgrzewki, 
opracowania planu zajęć i zapewnienia niezbędnych warunków 
bezpieczeństwa. 

Realizacja materiału powinna przebiegać w etapach rocznych, po-
wtarzając każdego roku poszczególne zadania edukacyjne z uwzględ-
nieniem zmian w sposobach ich realizacji przez stopniowanie trud-
ności, utrwalanie umiejętności, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
2. Warunki dotyczące realizacji programu, zadania szkoły.

Zadania szkoły są zgodne z zadaniami określonymi w podsta-
wie programowej kształcenia ogólnego. Szkoła powinna umożliwić 
uczniom doskonalenie sprawności oraz rozwój zainteresowań i ak-
tywności fi zycznej, a także przekazać wiedzę, która w przyszłości 
będzie podstawą świadomej aktywności fi zycznej i zdrowego stylu 
życia. Szkoła powinna umożliwić spełnienie wymagań określonych 
w podstawie programowej przez stworzenie właściwych warunków 
prowadzenia zajęć i zapewnienie odpowiedniego wyposażenia 
w urządzenia oraz sprzęt sportowy. Zajęcia wychowania fi zycz-
nego powinny być prowadzone w sali gimnastycznej, na boisku 
szkolnym lub w przygotowanym i dostosowanym pomieszczeniu 
zastępczym. Większość zajęć powinna być realizowana w terenie, 
w naturalnym środowisku.

Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do:
– uczestniczenia w kulturze fi zycznej, w okresie nauki szkolnej 

a także po jej zakończeniu;
– inicjowania i współorganizowania aktywności fi zycznej;

– dokonywania wyborów całożyciowych form aktywności fi zycznej;
– kształtowania prozdrowotnego stylu życia oraz dbałości o zdro-

wie2.
Biorąc pod uwagę oczekiwania uczniów i rodziców lub ich 

prawnych opiekunów, a także lokalne tradycje sportowe, warun-
ki, potrzeby i oczekiwania środowiska, szkoła zobowiązana jest 
do przygotowania oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wychowanie fi zyczne 
może być realizowane w systemie klasowo-lekcyjnym, gdzie pro-
wadzi się zajęcia obowiązkowe, takie same dla wszystkich uczniów, 
oraz w formie zajęć fakultatywnych, realizowanych jako zajęcia 
klasowe lub międzyklasowe, w grupach zainteresowań, lub nawet 
jako zajęcia pozaszkolne, zgodnie z wyborem dokonanym przez 
ucznia. Organizacja zajęć fakultatywnych wymaga zdecydowanie 
większego wysiłku organizacyjnego. Jednak sposób realizacji zajęć, 
kiedy uczeń ma możliwość wybory treści, gwarantuje zaangażowa-
nie i aktywność uczestników. Organizacja wychowania fi zycznego 
w formie łączenia zajęć obowiązkowych i do wyboru to duży wysi-
łek organizacyjny szkoły, ale jednocześnie szansa na:
– realizację zajęć zgodnie z oczekiwaniami uczniów;
– pogłębienie wiedzy i umiejętności w dziedzinach aktywności 

fi zycznej zgodnie z zainteresowaniami uczniów;

2  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. 
Nr 4, poz. 17).
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zajęć (ewaluacji procesu), z udziałem uczniów i ich rodziców oraz 
wprowadzanie na tej podstawie modyfi kacji ich treści i organizacji1. 

W realizacji treści edukacji zdrowotnej w wymaganiach szcze-
gółowych określono, że każdy uczeń powinien nabyć umiejętność 
planowania projektu dotyczącego wybranych zagadnień zdrowia 
oraz pozyskiwania sojuszników i współuczestników projektu.

Aby osiągnąć cele edukacyjne zaplanowane w programie 
„Zdrowie • Sport • Rekreacja” oraz by skutecznie realizować cały 
proces dydaktyczny, zgodnie z założeniami współczesnej metodyki 
wychowania fi zycznego, należy przestrzegać następujących głów-
nych założeń w realizacji treści:
– podmiotowe traktowanie ucznia, zwiększenie jego odpowie-

dzialności za przebieg procesu kształcenia; 
– twórcze metody realizacji zadań ruchowych;
– aktywny udział wszystkich, bez względu na poziom sprawności;
– dostosowanie zadań, metod i form pracy do indywidualnych 

możliwości – indywidualizacja procesu edukacji. 
Nauczyciel realizujący program „Zdrowie • Sport • Rekreacja” 

ma pełną swobodę w doborze rozwiązań metodyczno-organizacyj-

1  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 
2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolne-
go oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 
z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

nych, przy jednoczesnym stosowaniu ogólnych wskazań zdrowot-
nych, pedagogicznych i wychowawczych przyjętych w pracy danej 
szkoły. Należy jednak pamiętać, że metody i formy pracy oparte 
wyłącznie na nauczaniu ruchu lub zmierzające tylko do kształtowa-
nia cech motorycznych bądź przekazywania wiadomości w formie 
wykładu są niezgodne z założeniami programu. W doborze treści, 
metod i form organizacyjnych należy respektować następujące za-
sady postępowania:
– wdrażać uczniów do samodzielności, samooceny i samokontroli;
– najszerzej wykorzystywać formę zadaniową, formę ścisłą stoso-

wać jedynie w odniesieniu do tzw. ćwiczeń specjalnych, mają-
cych za zadanie nauczanie technicznych elementów lub rozwój 
określonych cech motorycznych;

– zajęcia planować tak, by były atrakcyjne dla uczniów, w dużej 
mierze zgodne z ich zainteresowaniami i potrzebami;

– stosować szeroko rozumianą indywidualizację;
– jak najwięcej zajęć prowadzić w terenie.

Stosowane metody realizacji treści powinny być adekwatne do 
cech rozwojowych ucznia, płci, poziomu rozwoju motorycznego, 
fi zycznego, intelektualnego i psychicznego. Organizacja zajęć 
powinna zapewnić aktywne uczestnictwo w zajęciach każdemu na 
miarę jego możliwości. Uczestnictwo w zajęciach powinno wyzwa-
lać pozytywne emocje i rozbudzać chęci do samodzielnego udziału 
w zajęciach, zarówno obowiązkowych, jak i nadobowiązkowych. 
Można wymusić obecność uczniów na zajęciach, lecz nie czynne, 
zaangażowane w nich uczestnictwo. W realizacji zadań nauczyciel 
powinien zwrócić uwagę na indywidualne dostosowanie obciążeń 
i stopniowe wyzwalanie samodzielności uczniów. Oprócz aktyw-
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nego udziału w zajęciach w roli uczestnika uczeń powinien także 
pełnić funkcję inicjatora oraz organizatora działań – ćwiczeń, za-
baw i gier ruchowych. Każdy uczeń powinien nabyć umiejętności 
organizowania zajęć ruchowych, w tym prowadzenia rozgrzewki, 
opracowania planu zajęć i zapewnienia niezbędnych warunków 
bezpieczeństwa. 

Realizacja materiału powinna przebiegać w etapach rocznych, po-
wtarzając każdego roku poszczególne zadania edukacyjne z uwzględ-
nieniem zmian w sposobach ich realizacji przez stopniowanie trud-
ności, utrwalanie umiejętności, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
2. Warunki dotyczące realizacji programu, zadania szkoły.

Zadania szkoły są zgodne z zadaniami określonymi w podsta-
wie programowej kształcenia ogólnego. Szkoła powinna umożliwić 
uczniom doskonalenie sprawności oraz rozwój zainteresowań i ak-
tywności fi zycznej, a także przekazać wiedzę, która w przyszłości 
będzie podstawą świadomej aktywności fi zycznej i zdrowego stylu 
życia. Szkoła powinna umożliwić spełnienie wymagań określonych 
w podstawie programowej przez stworzenie właściwych warunków 
prowadzenia zajęć i zapewnienie odpowiedniego wyposażenia 
w urządzenia oraz sprzęt sportowy. Zajęcia wychowania fi zycz-
nego powinny być prowadzone w sali gimnastycznej, na boisku 
szkolnym lub w przygotowanym i dostosowanym pomieszczeniu 
zastępczym. Większość zajęć powinna być realizowana w terenie, 
w naturalnym środowisku.

Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do:
– uczestniczenia w kulturze fi zycznej, w okresie nauki szkolnej 

a także po jej zakończeniu;
– inicjowania i współorganizowania aktywności fi zycznej;

– dokonywania wyborów całożyciowych form aktywności fi zycznej;
– kształtowania prozdrowotnego stylu życia oraz dbałości o zdro-

wie2.
Biorąc pod uwagę oczekiwania uczniów i rodziców lub ich 

prawnych opiekunów, a także lokalne tradycje sportowe, warun-
ki, potrzeby i oczekiwania środowiska, szkoła zobowiązana jest 
do przygotowania oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wychowanie fi zyczne 
może być realizowane w systemie klasowo-lekcyjnym, gdzie pro-
wadzi się zajęcia obowiązkowe, takie same dla wszystkich uczniów, 
oraz w formie zajęć fakultatywnych, realizowanych jako zajęcia 
klasowe lub międzyklasowe, w grupach zainteresowań, lub nawet 
jako zajęcia pozaszkolne, zgodnie z wyborem dokonanym przez 
ucznia. Organizacja zajęć fakultatywnych wymaga zdecydowanie 
większego wysiłku organizacyjnego. Jednak sposób realizacji zajęć, 
kiedy uczeń ma możliwość wybory treści, gwarantuje zaangażowa-
nie i aktywność uczestników. Organizacja wychowania fi zycznego 
w formie łączenia zajęć obowiązkowych i do wyboru to duży wysi-
łek organizacyjny szkoły, ale jednocześnie szansa na:
– realizację zajęć zgodnie z oczekiwaniami uczniów;
– pogłębienie wiedzy i umiejętności w dziedzinach aktywności 

fi zycznej zgodnie z zainteresowaniami uczniów;

2  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. 
Nr 4, poz. 17).
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– udział w zajęciach zgodnie z możliwościami fi zycznymi i pre-
dyspozycjami ruchowymi;

– zwiększoną motywację i duże zaangażowanie uczniów i na-
uczycieli;

– satysfakcję wszystkich uczestników;
– większą samodzielność szkoły i autonomię nauczyciela w dobo-

rze treści i form kształcenia;
– promocję szkoły i zwiększenie konkurencyjności.

Zajęcia do wyboru powinny uwzględniać przede wszystkim:
– zainteresowania, potrzeby i możliwości uczniów;
– oczekiwania rodziców, nauczycieli, dyrekcji szkoły;
– tradycje sportowe szkoły i środowiska;
– warunki terenowe najbliższej okolicy, bazę sportową, posiadany 

sprzęt i wyposażenie;
– kwalifi kacje nauczycieli.
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Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia

Ocena powinna być jasna i zrozumiała, oparta na czytelnych 
kryteriach przedstawionych uczniom w formie zasad oceniania. 
Wymagania z zakresu umiejętności, wiadomości i postaw powinny 
być opisane w formie standardów wymagań.

Ocena zawsze musi uwzględniać indywidualne predyspozycje 
i możliwości.

W ocenie zawarte powinny być informacje dotyczące: „chęci”, 
czyli stosunku do własnej aktywności fi zycznej ucznia, jego wysi-
łek wkładany w wywiązywanie się z zadań; „postępu”, czyli opisu 
poziomu osiągniętych zmian w stosunku do diagnozy wstępnej; 
„postawy”, czyli stosunku do partnera, przeciwnika, sędziego oraz 
„rezultatu”, czyli informacje o wyniku osiągniętym w sportach 
wymiernych i dokładności wykonania ćwiczenia, umiejętności 
wykorzystania w praktycznym działaniu nauczonych elementów 
techniki i taktyki.

Postępy ucznia w zakresie kształcenia i wychowania fi zyczne-
go, umiejętności oraz aktywności ruchowej należy kontrolować za 
pomocą różnorodnych, standaryzowanych testów. Kontrola postę-
pów powinna być środkiem informującym o stopniu realizacji za-
dań kształcenia i wychowania. Testy i sprawdziany przeznaczone 
do kontroli postępu i rozwoju psychofi zycznego ucznia nie mogą 
być narzędziem służącym do wystawiania ocen. Niedopuszczalne 
jest formułowanie oceny na podstawie wyników testów spraw-
ności. Wyniki uzyskane z przeprowadzonych prób zawsze należy 
odnosić do postępu indywidualnego ucznia.

Bardzo istotnym warunkiem decydującym o efektywnej realizacji 
celów podstawy programowej wychowania fi zycznego jest właściwy 
sposób oceniania osiągnięć ucznia. Rozporządzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
i sposobu oceniania, klasyfi kowania i promowania uczniów i słu-
chaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko-
łach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) wyraźnie 
określa, że przy ustalaniu oceny z wychowania fi zycznego „należy 
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfi ki tych 
zajęć”. Punktem odniesienia każdej oceny są określone, przewi-
dywane osiągnięcia uczniów, a poziom ich opanowania świadczy 
o efektywności pracy nauczyciela i uczniów. Ocenianie więc jest 
koniecznym, ale trudnym elementem całego procesu dydaktycz-
nego. Głównym zadaniem oceny jest umożliwienie samorealizacji, 
ocena postępów, poznanie własnej sprawności, a także mobilizacja 
do podjęcia wysiłku na drodze samodoskonalenia. 

Ocena nie powinna porównywać uczniów. Jej zadanie nie po-
lega na uwypuklaniu braków w umiejętnościach i wiadomościach, 
lecz na określaniu tego, co uczeń już zdobył i opanował. Powinna 
umożliwiać samorealizację przez poznanie swoich możliwości 
i swojej osobowości. Głównym zadaniem oceniania powinny być 
mobilizacja do podjęcia wysiłku oraz informacja o poziomie włas-
nej sprawności i osiąganych postępach. 
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– zwiększoną motywację i duże zaangażowanie uczniów i na-
uczycieli;

– satysfakcję wszystkich uczestników;
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rze treści i form kształcenia;
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– zainteresowania, potrzeby i możliwości uczniów;
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i możliwości.

W ocenie zawarte powinny być informacje dotyczące: „chęci”, 
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zajęć”. Punktem odniesienia każdej oceny są określone, przewi-
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i swojej osobowości. Głównym zadaniem oceniania powinny być 
mobilizacja do podjęcia wysiłku oraz informacja o poziomie włas-
nej sprawności i osiąganych postępach. 
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W trakcie realizacji zajęć wychowania fi zycznego uczeń powi-
nien być wdrażany do dokonywania rzetelnej samooceny własnej 
aktywności fi zycznej. 

Sposób, metody i formy oceniania oraz standardy wymagań 
powinny być uszczegółowione w przedmiotowym systemie oce-
niania. Przedmiotowy system oceniania stanowi integralną część 
programu nauczania.

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   54 20.04.2012   10:49

55Procedury ewaluacji programu

Procedury ewaluacji programu

Ewaluacja to systematyczne zbieranie i analizowanie informacji 
o procesach edukacyjnych i ich efektach w celu sformułowania 
sądów wartościujących. Jest to proces określania, w jakim stopniu 
realizowane są zadania edukacyjne, ocena wartości tych działań 
i ich efektów. Wyniki ewaluacji zawierają wskazówki do podej-
mowania decyzji mających na celu poprawę jakości procesu dy-
daktycznego przez wprowadzanie korekt do programu. Ewaluacja 
ma służyć rozwojowi i rozliczeniu z wyników wykonania zadania. 
Jakość programu nauczania jest jednym z czynników warunkujących 
realizację celów wychowania fi zycznego. Na podstawie wyników 
ewaluacji programu powinny być podejmowane decyzje mające na 
celu poprawę całego procesu dydaktycznego. 

Celem ewaluacji programu nauczania powinno być stwierdzenie:
– czy zakładane cele edukacyjne zostały zrealizowane;
– które metody pracy z uczniem dały oczekiwane rezultaty, a któ-

re należy zmienić;
– czy umiejętności ucznia rozwijają się w pożądanym tempie 

i kierunku;
– czy treści nauczania znalazły się na poziomie operacyjnym, czyli 

czy uczeń potrafi  je wykorzystać w działaniu, w sytuacjach ty-
powych i nietypowych;

– czy realizacja programu prowadzi do zdobycia przez uczniów 
osiągnięć określonych w podstawie programowej;

– czy program stwarza możliwości postępu w rozwoju umiejętno-
ści, postaw i wiedzy ucznia.

Podstawę ewaluacji programu może stanowić:
– obserwacja ucznia w działaniu, w roli zawodnika, kibica, sę-

dziego, organizatora;
– obserwacja rozwoju sprawności fi zycznej ucznia na podstawie 

prób sprawnościowych wybranego testu;
– realizowane zadania kontrole, sprawdzająco-oceniające;
– obserwacja rozwoju fi zycznego;
– wypowiedzi uczniów;
– rozmowy z rodzicami;
– ankiety, testy;
– różnorodne formularze z listą pytań otwartych lub zamknię-

tych;
– karty ewaluacji.

Przykładowe formy ewaluacji programu w formie ankiet po-
winny dotyczyć:
1. Ankiety kierowane do rodziców:

– sposobu spędzania przez dziecko czasu wolnego;
– skali i jakości emocji towarzyszących dziecku w związku 

z uczestnictwem w zajęciach wychowania fi zycznego;
– oceny zajęć wychowania fi zycznego z punktu widzenia ro-

dziców, prawnych opiekunów;
– oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów w stosunku 

do szkoły w zakresie propozycji zajęć fakultatywnych;
– możliwości rozwijania przez dziecko uzdolnień ruchowych.
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W trakcie realizacji zajęć wychowania fi zycznego uczeń powi-
nien być wdrażany do dokonywania rzetelnej samooceny własnej 
aktywności fi zycznej. 
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niania. Przedmiotowy system oceniania stanowi integralną część 
programu nauczania.
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2. Ankiety kierowane do uczniów:
– oceny atrakcyjności zajęć;
– oceny trudności zadań proponowanych do wykonania w cza-

sie zajęć;
– samopoczucia na zajęciach;
– rozwoju ich zainteresowań kulturą fi zyczną;
– czasu poświęcanego na zajęcia ruchowe poza szkołą.

3. Ankiety kierowane do nauczycieli:
– otwartości programu na koncepcje dydaktyczne nauczyciela;
– spójności programu;

– skali trudności wymagań;
– możliwości dostosowania programu do zadań szkoły;
– napotykanych trudności w realizacji.
Ewaluacja powinna dostarczyć jak najwięcej danych, które są 

rzeczywiście potrzebne do poprawienia jakości działania w przy-
szłości. Sposoby gromadzenia danych muszą być podporządkowa-
ne celowi ewaluacji. Jednocześnie nauczyciel powinien stosować 
różnorodne formy ewaluacji, tak by była ona jak najbardziej obiek-
tywna. Zebrane wyniki powinny być dokumentowane, szczegóło-
wo analizowane i gromadzone.
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W opracowaniu programu wykorzystano:
1. Podstawy programowe wychowania fi zycznego określone 

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 
grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

2. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa:
– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
– Tekst ustawy o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi 

z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o syste-
mie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 
Nr 56, poz. 458);

– Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifi kacji wy-
maganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 
w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyż-
szego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400);

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole 
programów wychowania przedszkolnego i programów nau-

czania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników 
(Dz.U. Nr 89, poz. 730);

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lu-
tego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szko-
łach publicznych (Dz.U. z 22 lutego 2012 r . poz. 204);

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji 
dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fi zycznego 
(Dz.U. Nr 136, poz. 1116);

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 
kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfi kowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prze-
prowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach pub-
licznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ze wszystkimi 
zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem zmieniającym 
rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 156, 
poz. 1046) oraz z dnia 17 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 228, 
poz. 1491) – ujednolicony tekst rozporządzenia według sta-
nu na dzień 10 grudnia 2010 r.

3. Doświadczenia i wnioski własne autorki. 
4. Literaturę pomocniczą: 
Arends R.I. (1998). Uczymy się nauczać. WSiP, Warszawa.
Berger J. (1982). Piłka nożna dzieci i młodzieży. AWF, Warszawa.
Bielski J. (2005). Metodyka wychowania fi zycznego i zdrowotnego. Impuls, 

Kraków.
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SZCZEGÓŁOWE ROCZNE PLANY PRACY

Uwagi wstępne

Mimo że obecne przepisy prawa oświatowego nie nakładają na na-
uczycieli obowiązku rocznego planowania swojej pracy, to jednak 
dyrektorzy szkół w statutach mogą zobligować wszystkich pra-
cowników pedagogicznych do opracowania planów pracy, inaczej 
zwanych rozkładami materiałów. Plan pracy powinien zawierać 
sprecyzowane zadania, przez realizację których spełnione zostaną 
wymagania określone w podstawie programowej.

Skuteczne działanie, w tym skuteczny proces edukacji, musi 
być oparte na działaniu planowym, ponieważ to planowanie pra-
cy, a nie improwizacja, gwarantuje efektywność podejmowanych 
działań. Dlatego nauczyciel powinien zaplanować swoją pracę 
i na podstawie przyjętego programu nauczania ułożyć roczny plan 
pracy, określający cele, tematy zajęć oraz zakres treści i materiału 
przewidziany do realizacji w danym cyklu zajęć. Plan pracy po-
winien być rezultatem diagnozy osobniczej i grupowej, zawierać 
sugestie rodziców, lekarza, nauczycieli innych przedmiotów, 

a także uwzględniać różnorodne warunki zajęć. Treści w planie 
powinny mieć względem siebie układ spiralny, być kontynuacją 
i rozbudowaniem tego, co uczeń osiągnął na etapie wcześniejszym, 
powtarzając poszczególne zadania edukacyjne, dokonując zmian 
w ich realizacji przez stopniowanie trudności, utrwalanie umiejęt-
ności i rozwijanie uzdolnień. Nowe treści powinny być stopniowo 
wprowadzane zgodnie z rozwojem psychomotoryki, umiejętnoś-
ciami ruchowymi, rozwojem zainteresowań i potrzebami uczniów. 
Umiejętności poznawane powinny być na poziomie dostępnym dla 
każdego i dostosowane do możliwości wszystkich uczniów, tak, 
by zapewnić aktywny udział wszystkich, bez względu na poziom 
sprawności. Planując roczny rozkład materiału, należy uwzględnić 
realizację materiałów we wszystkich blokach edukacyjnych, zgod-
nie z przyjętymi w szkole celami kształcenia i wychowania. 

Dobry plan ma być realny, możliwy do wykonania, powinien jasno 
określać cele ogólne, wyznaczać zadania szczegółowe, dostosowane 

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   59 20.04.2012   10:49

U. Kierczak, Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji. Zdrowie-Sport-Rekreacja; Kraków 2012 

ISBN: 978-83-7850-034-6, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 



58 PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO

Bondarowicz M. (1988). Forma zabawowa w nauczaniu gier zespołowych. 
SiT, Warszawa.

Górna K. (2010). Przekaz wiedzy w procesie kultury fi zycznej. AWF, Ka-
towice.

Górna K., Garbaciak W. (1988). Kultura fi zyczna w szkole. AWF, Kato-
wice.

Grabowski H. (1997). Teoria fi zycznej edukacji. WSiP, Warszawa.
Grabowski H., Szopa J. (1991). EUROFIT – europejski test sprawności 

fi zycznej. AWF, Kraków.
Hurlock E.B. (1985). Rozwój dziecka. PWN, Warszawa.
Kierczak U. (2002). Od zabawy do sportu i rekreacji. Poradnik metodyczny. 

WSiP, Warszawa.
Kolebuk T. (1994). Piłka siatkowa. WOM, Konin.

Madejski E., Węglarz J. (2008). Wybrane zagadnienia współczesnej metody-
ki wychowania fi zycznego. Impuls, Kraków.

Mazurek L. (1980). Gimnastyka podstawowa. SiT, Warszawa.
Osiński W. (2003). Kontrola i ocena z wychowania fi zycznego jako deklara-

cja światopoglądu. W: R. Bartoszewicz, T. Koszyc, A. Nowak (red.). 
Kontrola i ocena w wychowaniu fi zycznym. WTN, Wrocław.

Paterka S. (1997). Piłka ręczna. AWF, Poznań.
Sieniek C. (red.) (2003). Zasób ćwiczeń technicznych z zakresu koszykówki, 

piłki ręcznej, siatkówki i piłki nożnej dla celów dydaktycznych. Helveti-
ca, Starachowice.

Woynarowska B., Wojciechowska A. (1993). Aktywność fi zyczna dzieci 
i młodzieży. Kwalifi kacja lekarska do wychowania fi zycznego w szkole. 
Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   58 20.04.2012   10:49

SZCZEGÓŁOWE ROCZNE PLANY PRACY

Uwagi wstępne

Mimo że obecne przepisy prawa oświatowego nie nakładają na na-
uczycieli obowiązku rocznego planowania swojej pracy, to jednak 
dyrektorzy szkół w statutach mogą zobligować wszystkich pra-
cowników pedagogicznych do opracowania planów pracy, inaczej 
zwanych rozkładami materiałów. Plan pracy powinien zawierać 
sprecyzowane zadania, przez realizację których spełnione zostaną 
wymagania określone w podstawie programowej.

Skuteczne działanie, w tym skuteczny proces edukacji, musi 
być oparte na działaniu planowym, ponieważ to planowanie pra-
cy, a nie improwizacja, gwarantuje efektywność podejmowanych 
działań. Dlatego nauczyciel powinien zaplanować swoją pracę 
i na podstawie przyjętego programu nauczania ułożyć roczny plan 
pracy, określający cele, tematy zajęć oraz zakres treści i materiału 
przewidziany do realizacji w danym cyklu zajęć. Plan pracy po-
winien być rezultatem diagnozy osobniczej i grupowej, zawierać 
sugestie rodziców, lekarza, nauczycieli innych przedmiotów, 

a także uwzględniać różnorodne warunki zajęć. Treści w planie 
powinny mieć względem siebie układ spiralny, być kontynuacją 
i rozbudowaniem tego, co uczeń osiągnął na etapie wcześniejszym, 
powtarzając poszczególne zadania edukacyjne, dokonując zmian 
w ich realizacji przez stopniowanie trudności, utrwalanie umiejęt-
ności i rozwijanie uzdolnień. Nowe treści powinny być stopniowo 
wprowadzane zgodnie z rozwojem psychomotoryki, umiejętnoś-
ciami ruchowymi, rozwojem zainteresowań i potrzebami uczniów. 
Umiejętności poznawane powinny być na poziomie dostępnym dla 
każdego i dostosowane do możliwości wszystkich uczniów, tak, 
by zapewnić aktywny udział wszystkich, bez względu na poziom 
sprawności. Planując roczny rozkład materiału, należy uwzględnić 
realizację materiałów we wszystkich blokach edukacyjnych, zgod-
nie z przyjętymi w szkole celami kształcenia i wychowania. 

Dobry plan ma być realny, możliwy do wykonania, powinien jasno 
określać cele ogólne, wyznaczać zadania szczegółowe, dostosowane 
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do możliwości uczniów i aktualnych założeń programowych szkoły, 
powinien być w miarę szczegółowy i komunikatywny oraz oparty 
na wcześniej przeprowadzonej diagnozie indywidualnej, grupowej 
i środowiskowej. Aby zapewnić świadome i aktywne uczestnictwo 
uczniów w procesie edukacji, plan pracy powinien uwzględniać ich za-
interesowania i potrzeby. Układ planu pracy jest indywidualną sprawą 
każdego nauczyciela. W niniejszej publikacji zaproponowano podział 
całości materiału na tematyczne cykle kształcenia. Ułożenie pracy 
w cykle porządkuje i systematyzuje pracę nauczyciela. Dla każdej kla-
sy opracowano dziewięć cykli tematycznych, obejmujących materiał 
podstawowy realizowany na godzinach zajęć obowiązkowych w syste-
mie klasowo-lekcyjnym. Do tego materiału dopasowano tematy zajęć 
oraz zadania do realizacji w zakresie działań wychowawczych, umie-
jętności i wiadomości. Treści obowiązkowe zgodne z wymaganiami 
szczegółowymi określonymi w podstawie programowej zaznaczone 
są kursywą, ich realizacja jest obowiązkowa dla każdego nauczyciela. 
Dodatkowo dla każdej klasy, bez względu na formę realizacji zajęć, 
zaplanowano realizację treści fakultatywnych w wymiarze dwóch go-
dzin tygodniowo. Treści te powinny zostać wybrane przez uczniów na 
początku roku szkolnego z oferty przedstawionej przez nauczyciela.

Przed rozpoczęciem cyklu nauczyciel powinien przedstawić 
uczniom zadania do realizacji, przewidywane osiągnięcia oraz 
standardy wymagań, czyli co i na jakim poziomie będzie poddane 
ocenie. Po zakończeniu cyklu nauczyciel powinien dokonać ewa-
luacji realizacji zadań (zanotować uwagi o trudnościach realizacji 
zadań, stopniu opanowania wiadomości, umiejętności i postaw 
przez uczniów). Podsumowanie tych informacji pozwoli w kolej-
nych latach dokonywać korekty planów.

Podstawą planu pracy jest ustalenie budżetu godzin na podsta-
wie ramowego planu nauczania dla danego typu szkoły. Zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 
2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych, nauczyciel w trzyletnim cyklu edukacyjnym zobo-
wiązany jest do zrealizowania: w liceum ogólnokształcącym 270, 
w technikum 360, w zasadniczej szkole zawodowej 290 lekcji wy-
chowania fi zycznego. Taka liczba godzin wskazuje, że średnio 
w roku szkolnym w ciągu tygodnia powinny być zaplanowane 
trzy lekcje wychowania fi zycznego. Każda szkoła w ramach swo-
jej autonomii może ustalić własny sposób realizacji ogólnej liczby 
godzin. 

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania okre-
śla także, że zajęcia wychowania fi zycznego mogą być prowadzone 
w grupie liczącej do 26 uczniów. Dopuszcza się organizację zajęć 
w grupach oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, 
a w przypadku zespołu szkół – także w grupie międzyszkolnej. Je-
żeli w grupie znajdują się uczniowie niepełnosprawni uczęszczający 
do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, 
liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów 
w takich oddziałach określona w przepisach w sprawie ramowych 
statutów szkół publicznych. Od klasy czwartej szkoły podstawowej 
możliwy jest podział na grupy w zależności od realizowanej formy 
zajęć osobno dla dziewcząt i chłopców.

Podstawa programowa zobowiązuje także szkoły, by –

[...] biorąc pod uwagę warunki organizacyjne i środowiskowe, zain-
teresowania sportowe uczniów i ich potrzeby zdrowotne, tradycje, 
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kwalifi kacje nauczycieli, oczekiwania i sugestie rodziców oraz moż-
liwą do realizacji liczbę godzin1, 

przygotowały ofertę zajęć do wyboru. Oznacza to, że uczniowie 
mają prawo wyboru treści zajęć zgodne z ich zainteresowaniami, 
potrzebami i ambicjami. Proponowane zajęcia realizujące tre-
ści fakultatywne powinny być ciekawe i atrakcyjne, interesujące 
i inspirujące, powinny spełniać oczekiwania uczniów zarówno 
w formie organizacyjnej, jak i w realizowanych treściach. Aby 
uczniowie faktycznie mogli wybierać najbardziej interesujące dla 
nich formy aktywności fi zycznej, należy powiązać ofertę fakulte-
tów z tygodniowym planem lekcji. Zajęcia fakultatywne można 
organizować w grupach międzyoddziałowych (dla klas z danego 
rocznika) lub międzyklasowych (dla klas z różnych roczników). 
Wtedy zajęcia mogą być bardziej jednolite pod względem formy, 
na przykład zajęcia z aktywnych form turystyki w ramach klubu 
turystycznego, koszykówka, piłka nożna czy siatkówka w ramach 
szkolnych zespołów sportowych, klub tenisa stołowego czy ćwi-
czenia kondycyjno-sprawnościowe w szkolnej siłowni. Cytowane 
rozporządzenie dopuszcza możliwość kumulowania godzin do 
wyboru, maksymalnie z czterech tygodni, co w praktyce oznacza, 
że mogą się one odbywać raz w miesiącu (np. w sobotę) w formie 
ośmiogodzinnych zajęć. Takie łączenie godzin jest szczególnie 

1  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. 
Nr 4, poz. 17).

przydatne w wypadku zajęć fakultetu turystycznego, kiedy organi-
zowana jest wycieczka, lub fakultetu sportowego, gdy zaplanowany 
został wyjazd na zawody. 

Szkoły różnorodnie organizują zajęcia wychowania fi zycz-
nego. Problemy organizacyjne, czas nauki w szkole, możliwość 
korzystania z sal sportowych, czas dojścia, dojazdu na zajęcia itp. 
uniemożliwiają często organizację zgodnie ze wspaniałymi idea-
łami. W dużych szkołach, gdzie jest kilka klas z danego rocznika, 
prostym sposobem organizacyjnym jest włączenie godzin fakultetu 
jako zajęć lekcyjnych do planu lekcji i prowadzenie w tygodniu 
czterech godzin wychowania fi zycznego, przy czym dwie lub jed-
na godzina są to zajęcia realizujące materiał programowy i treści 
podstawy programowej, a dwie godziny to zajęcia z treści fakul-
tatywnych, wybranych przez uczniów na początku roku szkolnego 
z propozycji przygotowanych przez szkołę. Aby jednak zachować 
ideę zajęć do wyboru, nie tylko w zakresie treści, lecz także formy, 
można w najwyższych rocznikowo klasach dać uczniom swobodę 
wyboru i zaplanować zajęcia w zespołach międzyoddziałowych. 
Jeżeli na przykład w szkole są trzy klasy trzecie, to do wyboru dla 
uczniów mogą być trzy formy zajęć. 

W proponowanym materiale przedstawiono przykładowe plany 
realizacji zajęć fakultetów sportowych lekkiej atletyki jako ilu-
strację realizacji sportów indywidualnych, piłki siatkowej i nożnej 
jako sportów zespołowych, a także fakultetu turystycznego i rekre-
acyjnego. 

W opracowanych planach pracy przedstawiono propozycje dla 
wybranych profi li, przy założeniu, że treści danego fakultetu reali-
zowane są przez trzy lata, czyli przez cały okres kształcenia. Taki 
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do możliwości uczniów i aktualnych założeń programowych szkoły, 
powinien być w miarę szczegółowy i komunikatywny oraz oparty 
na wcześniej przeprowadzonej diagnozie indywidualnej, grupowej 
i środowiskowej. Aby zapewnić świadome i aktywne uczestnictwo 
uczniów w procesie edukacji, plan pracy powinien uwzględniać ich za-
interesowania i potrzeby. Układ planu pracy jest indywidualną sprawą 
każdego nauczyciela. W niniejszej publikacji zaproponowano podział 
całości materiału na tematyczne cykle kształcenia. Ułożenie pracy 
w cykle porządkuje i systematyzuje pracę nauczyciela. Dla każdej kla-
sy opracowano dziewięć cykli tematycznych, obejmujących materiał 
podstawowy realizowany na godzinach zajęć obowiązkowych w syste-
mie klasowo-lekcyjnym. Do tego materiału dopasowano tematy zajęć 
oraz zadania do realizacji w zakresie działań wychowawczych, umie-
jętności i wiadomości. Treści obowiązkowe zgodne z wymaganiami 
szczegółowymi określonymi w podstawie programowej zaznaczone 
są kursywą, ich realizacja jest obowiązkowa dla każdego nauczyciela. 
Dodatkowo dla każdej klasy, bez względu na formę realizacji zajęć, 
zaplanowano realizację treści fakultatywnych w wymiarze dwóch go-
dzin tygodniowo. Treści te powinny zostać wybrane przez uczniów na 
początku roku szkolnego z oferty przedstawionej przez nauczyciela.

Przed rozpoczęciem cyklu nauczyciel powinien przedstawić 
uczniom zadania do realizacji, przewidywane osiągnięcia oraz 
standardy wymagań, czyli co i na jakim poziomie będzie poddane 
ocenie. Po zakończeniu cyklu nauczyciel powinien dokonać ewa-
luacji realizacji zadań (zanotować uwagi o trudnościach realizacji 
zadań, stopniu opanowania wiadomości, umiejętności i postaw 
przez uczniów). Podsumowanie tych informacji pozwoli w kolej-
nych latach dokonywać korekty planów.

Podstawą planu pracy jest ustalenie budżetu godzin na podsta-
wie ramowego planu nauczania dla danego typu szkoły. Zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 
2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych, nauczyciel w trzyletnim cyklu edukacyjnym zobo-
wiązany jest do zrealizowania: w liceum ogólnokształcącym 270, 
w technikum 360, w zasadniczej szkole zawodowej 290 lekcji wy-
chowania fi zycznego. Taka liczba godzin wskazuje, że średnio 
w roku szkolnym w ciągu tygodnia powinny być zaplanowane 
trzy lekcje wychowania fi zycznego. Każda szkoła w ramach swo-
jej autonomii może ustalić własny sposób realizacji ogólnej liczby 
godzin. 

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania okre-
śla także, że zajęcia wychowania fi zycznego mogą być prowadzone 
w grupie liczącej do 26 uczniów. Dopuszcza się organizację zajęć 
w grupach oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, 
a w przypadku zespołu szkół – także w grupie międzyszkolnej. Je-
żeli w grupie znajdują się uczniowie niepełnosprawni uczęszczający 
do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, 
liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów 
w takich oddziałach określona w przepisach w sprawie ramowych 
statutów szkół publicznych. Od klasy czwartej szkoły podstawowej 
możliwy jest podział na grupy w zależności od realizowanej formy 
zajęć osobno dla dziewcząt i chłopców.

Podstawa programowa zobowiązuje także szkoły, by –

[...] biorąc pod uwagę warunki organizacyjne i środowiskowe, zain-
teresowania sportowe uczniów i ich potrzeby zdrowotne, tradycje, 
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kwalifi kacje nauczycieli, oczekiwania i sugestie rodziców oraz moż-
liwą do realizacji liczbę godzin1, 

przygotowały ofertę zajęć do wyboru. Oznacza to, że uczniowie 
mają prawo wyboru treści zajęć zgodne z ich zainteresowaniami, 
potrzebami i ambicjami. Proponowane zajęcia realizujące tre-
ści fakultatywne powinny być ciekawe i atrakcyjne, interesujące 
i inspirujące, powinny spełniać oczekiwania uczniów zarówno 
w formie organizacyjnej, jak i w realizowanych treściach. Aby 
uczniowie faktycznie mogli wybierać najbardziej interesujące dla 
nich formy aktywności fi zycznej, należy powiązać ofertę fakulte-
tów z tygodniowym planem lekcji. Zajęcia fakultatywne można 
organizować w grupach międzyoddziałowych (dla klas z danego 
rocznika) lub międzyklasowych (dla klas z różnych roczników). 
Wtedy zajęcia mogą być bardziej jednolite pod względem formy, 
na przykład zajęcia z aktywnych form turystyki w ramach klubu 
turystycznego, koszykówka, piłka nożna czy siatkówka w ramach 
szkolnych zespołów sportowych, klub tenisa stołowego czy ćwi-
czenia kondycyjno-sprawnościowe w szkolnej siłowni. Cytowane 
rozporządzenie dopuszcza możliwość kumulowania godzin do 
wyboru, maksymalnie z czterech tygodni, co w praktyce oznacza, 
że mogą się one odbywać raz w miesiącu (np. w sobotę) w formie 
ośmiogodzinnych zajęć. Takie łączenie godzin jest szczególnie 

1  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. 
Nr 4, poz. 17).

przydatne w wypadku zajęć fakultetu turystycznego, kiedy organi-
zowana jest wycieczka, lub fakultetu sportowego, gdy zaplanowany 
został wyjazd na zawody. 

Szkoły różnorodnie organizują zajęcia wychowania fi zycz-
nego. Problemy organizacyjne, czas nauki w szkole, możliwość 
korzystania z sal sportowych, czas dojścia, dojazdu na zajęcia itp. 
uniemożliwiają często organizację zgodnie ze wspaniałymi idea-
łami. W dużych szkołach, gdzie jest kilka klas z danego rocznika, 
prostym sposobem organizacyjnym jest włączenie godzin fakultetu 
jako zajęć lekcyjnych do planu lekcji i prowadzenie w tygodniu 
czterech godzin wychowania fi zycznego, przy czym dwie lub jed-
na godzina są to zajęcia realizujące materiał programowy i treści 
podstawy programowej, a dwie godziny to zajęcia z treści fakul-
tatywnych, wybranych przez uczniów na początku roku szkolnego 
z propozycji przygotowanych przez szkołę. Aby jednak zachować 
ideę zajęć do wyboru, nie tylko w zakresie treści, lecz także formy, 
można w najwyższych rocznikowo klasach dać uczniom swobodę 
wyboru i zaplanować zajęcia w zespołach międzyoddziałowych. 
Jeżeli na przykład w szkole są trzy klasy trzecie, to do wyboru dla 
uczniów mogą być trzy formy zajęć. 

W proponowanym materiale przedstawiono przykładowe plany 
realizacji zajęć fakultetów sportowych lekkiej atletyki jako ilu-
strację realizacji sportów indywidualnych, piłki siatkowej i nożnej 
jako sportów zespołowych, a także fakultetu turystycznego i rekre-
acyjnego. 

W opracowanych planach pracy przedstawiono propozycje dla 
wybranych profi li, przy założeniu, że treści danego fakultetu reali-
zowane są przez trzy lata, czyli przez cały okres kształcenia. Taki 
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schemat jest najłatwiejszy pod względem planowania i najbardziej 
korzystny dla fakultetów sportowych, których głównym celem jest 
przygotowanie do rywalizacji sportowej. Cykl trzyletni zapewnia 
przygotowanie uczniów na takim poziomie, by możliwa była oce-
na skuteczności nauczania przez osiągnięcia w rywalizacji. Jeżeli 
w szkole funkcjonuje wybór fakultetów na cykl roczny lub seme-
stralny nauczyciel planuje swoją pracę na taki okres. Skrócenia 
czasu realizacji z cyklu trzyletniego do rocznego lub semestralnego 
należy dokonać, selekcjonując proponowane tematy z zachowa-
niem zasady stopniowania trudności i spójności tematycznej. 

W proponowanym planie pracy przyjęto, że w pierwszej klasie 
realizowane są cztery godziny wychowania fi zycznego tygodniowo, 
w kolejnej – trzy, a w klasie programowo najwyższej – dwie. Takie 
rozłożenie godzin pozwala na realizację treści podstawy programo-
wej w pierwszym etapie kształcenia, a w drugim – realizację jedynie 
treści zajęć fakultatywnych. Umożliwia to uczniom ostatnich klas 
wybór zajęć najbardziej interesujących, organizowanych zgodnie 
z ich propozycjami i oczekiwaniami. Oznacza to, że zajęcia będą 
mieć formę zajęć obowiązkowych pod względem uczestnictwa, 
jednak o treściach dodatkowych, wykraczających poza podstawę 
programową. Takie rozwiązanie umożliwia planowanie zajęć dla 
klas zgodnie z trybem organizacyjnym szkoły, biorąc pod uwagę 

na przykład praktyki zawodowe. Jednocześnie zostawia w ostatnim 
roku nauki więcej czasu na planowanie zajęć z przedmiotów, któ-
rych treści są objęte egzaminami zewnętrznymi. 

Do obliczenia liczby godzin przyjęto około 33-tygodniowy 
rok szkolny z założeniem, że w ostatnim roku nauki dla danego 
typu szkoły zajęcia kończą się wcześniej ze względu na egzaminy 
zawodowe lub maturalne. W proponowanym materiale przyjęto 
taką samą liczbę godzin realizacji dla wszystkich typów szkół po-
nadgimnazjalnych w klasach pierwszej i drugiej. 

Konieczność realizacji określonej liczby godzin w całym cyklu 
edukacyjnym oznacza w praktyce potrzebę stałego monitorowa-
nia liczby godzin już zrealizowanych i dokładnego zaplanowania 
wszystkich zajęć w cyklu trzyletnim ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na dni, w których lekcje mogą się nie odbyć (święta i inne 
dni wolne od pracy). Nauczyciel powinien systematycznie kontro-
lować liczbę realizowanych zajęć.

Każdy nauczyciel powinien zaproponowane plany pracy zmo-
dyfi kować, dostosowując je do własnych warunków pracy. Należy 
jednak pamiętać, że należy bezwzględnie realizować te treści, które 
pozwolą na spełnienie wymagań określonych w podstawie progra-
mowej. 
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Budżet godzin
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Lp. Cykl Liczba godzin w klasie

I II III IV

ZSZ LO T ZSZ LO T ZSZ LO T T

Liczba godzin w tygodniu x zakładana liczba tygodni 
w roku szkolnym

4 x 33 4 x 33 4 x 33 4 x 33 4 x 33 4 x 33 2 x 30 2 x 20 3 x 30 2 x 20

 1 Diagnoza i samoocena rozwoju  zycznego i 
aktywności  zycznej.

4 4 4 4 4 4 2

 2 Lekkoatletyka – biegi, skoki, rzuty. 10 10 10 6 6 6 6

 3 Piłka ręczna i koszykówka – fair play w grach 
kontaktowych.

10 10 10 4 4 4 6

 4 Ćwiczenia gimnastyczne – sprawność, wytrwałość i 
konsekwencja.

10 10 10 6 6 6 6

 5 Rekreacja i wypoczynek. Sporty zimowe, pływanie. 10 10 10 4 4 4

 6 Piłka siatkowa – współpraca i współdziałanie. 10 10 10 4 4 4 4

 7 Taniec, ruch i muzyka. 6 6 6 4 4 4 3

 8 Piłka nożna – zawodnik, sędzia, kibic. 6 6 6 4 4 4 3

 9 Sport i zdrowie. Sportowa rywalizacja. 4 4 4 4 4 4

10 Treści fakultetu do wyboru. 60 60 60 60 60 60 60 40 60 40

Razem planowanych godzin: 130 130 130 100 100 100 60 40 90 40

Liczba godzin na całym etapie kształcenia zgodnie z ramowy-
mi planami nauczania:
LO – liceum ogólnokształcące: 270 godzin 
T – technikum: 360 godzin
ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa: 290. 
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Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy I 

4. Rozbudzanie potrzeby aktywności sportowo-rekreacyjnej.
5. Doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania.

Ogólne cele kształcenia dla klasy I:
1. Doskonalenie umiejętności oceny własnej sprawności fi zycznej.
2. Utrwalenie świadomości związku zdrowia i aktywności fi zycznej.
3. Utrwalenie nawyków prozdrowotnych zachowań, dbania o zdro-

wie swoje i innych. 
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65Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy I

Cykl 1. Diagnoza i samoocena rozwoju  zycznego i aktywności  zycznej

Cele kształcenia: 
Utrwalanie oraz doskonalenie umiejętności samooceny i samo-

kontroli aktywności fi zycznej, rozwoju fi zycznego i  umiejętności 
ruchowych. 

Planowanie własnego rozwoju.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1

2

3

4

Zasady bezpieczeństwa na zajęciach 
wychowania  zycznego. Analiza 
własnego udziału w kulturze  zycznej.

Testy sprawności  zycznej jako forma 
kontroli i ocena sprawności  zycz-
nej – analiza wyników, sposoby ich 
poprawy. 

Ćwiczenia w terenie. Wskazania 
i przeciwwskazania do uprawiania 
aktywności  zycznej.

Terenowy tor przeszkód jako 
forma syntetycznego testu sprawności 
 zycznej.

Związek aktywności  zycznej z ogól-
nym stanem zdrowotnym organizmu. 
Wskazanie mocnych i słabych stron 
własnej sprawności  zycznej.
Podstawowe nawyki higieniczno-
-zdrowotne. Konieczność pracy nad 
swoim charakterem w kształtowaniu 
postaw prozdrowotnych. 

Samoocena i kontrola umiejętności 
ruchowych. Ocena stanu rozwoju 
 zycznego organizmu, ocena umiejęt-
ności ruchowych.
Wykonanie testu sprawności, ocena 
wyników.
Opracowanie i realizacja programu 
aktywności  zycznej dostosowanego 
do własnych potrzeb.
Marsz, bieg terenowy oraz pokonywa-
nie przeszkód w terenie.
Skoki, przeskoki i zeskoki. Ćwiczenia 
kształtujące określone umiejętności 
ruchowe.
Samodzielne przygotowanie zadań 
sprawnościowych dostosowanych do 
własnej wydolności. 

Zasady bezpiecznego udziału we 
wszelkich formach aktywności 
 zycznej. Asekuracja i samoasekura-
cja. Regulaminy sali gimnastycznej, 
przepisy bezpieczeństwa na zajęciach, 
korzystania ze sprzętu i urządzeń 
sportowych.
Wysiłek  zyczny a rozwój i funkcjono-
wanie organizmu.
Zalecenia dotyczące aktywności 
 zycznej w zależności od płci, okresu 
życia i rodzaju pracy zawodowej. 
Sprawność motoryczna człowieka 
i sposoby jej kształtowania z wykorzy-
staniem warunków naturalnych terenu.
Rozłożenie wysiłku podczas ćwiczeń 
w terenie. 
Zmiany w organizmie podczas wysiłku 
 zycznego. Korzyści dla zdrowia 
wynikające z różnych form aktywności 
 zycznej.
Walory sportowo-rekreacyjne najbliż-
szej okolicy.
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Cykl 2. Lekkoatletyka – biegi, skoki, rzuty 

Cele kształcenia: 
Uświadomienie rekreacyjnych i zdrowotnych walorów lekkiej 

atletyki.

Rozwijanie sprawności kondycyjnej, koordynacyjnej i  mor-
fofunkcjonalnej.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1

2–3

4

5

6

7–8

9

10

Czynniki sprzyjające zdrowiu. Za-
chowania prozdrowotne. Gry bieżne, 
skoczne i rzutne w terenie.

Biegi średnie i długie. Rozłożenie 
wysiłku w czasie biegu na dłuższych 
odcinkach. Zdrowie a styl życia.

Skoki w dal. Predyspozycje do upra-
wiania danej dyscypliny sportu.

Biegi sprinterskie. Dokładność i uczci-
wość pomiarów. 

Rzut dyskiem. Bezpieczeństwo 
w czasie zajęć. 

Pięciobój lekkoatletyczny. Wiara 
we własne siły, praca nad własnym 
rozwojem.

Bieg przez płotki. Dokładność i staran-
ność wykonania ćwiczenia.

Chód sportowy. Sukcesy reprezentan-
tów kraju a popularność dyscypliny 
sportu.

Aktywne uczestnictwo we wszystkich 
formach aktywności ruchowej.
Wszechstronne przygotowanie organi-
zmu do wysiłku a zdrowie człowieka. 
Dbałość o rozwój własnej sprawności.
Praca nad sobą dla zwiększenia wiary 
w siebie i poczucia własnej wartości.
Samoocena uzyskanych wyników 
w kontekście posiadanych możliwości 
i uzdolnień. Wytrwałość w dążeniu 
do celu. Porażka jako mobilizacja do 
zwiększenia wysiłku.
Zaangażowanie i rzetelność w wykony-
waniu powierzonych zadań. 
Zasady olimpizmu w sporcie i życiu 
codziennym.
Przestrzeganie zasad uczciwej, 
sportowej rywalizacji.
Rzetelność i uczciwość werdyktów 
sędziowskich.

Samodzielne przygotowanie i przepro-
wadzenie rozgrzewki w zależności od 
planowanych zajęć ruchowych.
Gry i ćwiczenia terenowe. 
Ocena reakcji organizmu na wysiłek 
 zyczny o różnej intensywności.
Ćwiczenia doskonalące umiejętności 
techniczne w poszczególnych 
dyscyplinach lekkoatletycznych. Starty 
z różnych pozycji Start niski z bloków 
startowych, bieg na dystansie oraz 
atakowanie taśmy.
Techniki skoku w dal. Odmierzanie 
rozbiegu w skoku w dal, odbicie 
z belki, lot, lądowanie.
Rzuty dyskiem, trzymanie, obrót, 
wyrzut.
Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki w rywalizacji sportowej.
Przygotowanie prezentacji multime-
dialnej o historycznych osiągnięciach 
polskich lekkoatletów.

Czynniki wpływające na podejmowanie 
aktywności  zycznej zależne od 
rodziny, kolegów, mediów i społeczno-
ści lokalnej.
Warunki naturalne do uprawiania 
sportu.
Wartość ruchu w terenie. Potrzeba 
hartownia organizmu. Korzyści 
z aktywności  zycznej. 
Zasady prozdrowotnego stylu życia.
Konkurencje lekkoatletyczne, sędzio-
wanie, nagrody i kary.
Zasady bezpiecznego organizowania 
miejsca do ćwiczeń lekkoatletycznych.
Sprzęt sportowy, urządzenia pomiaro-
we do biegów, skoków i rzutów.
Rekreacyjne i zdrowotne walory lekkiej 
atletyki.
Historyczne osiągnięcia polskich 
lekkoatletów.
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Cykl 3. Piłka ręczna i koszykówka – fair play w zespołowych grach kontaktowych

Konstruktywny sposób radzenia sobie w sytuacji walki, zwycię-
stwa i porażki.

Cele kształcenia: 
Doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami oraz 

przekazywania i przyjmowania krytycznych uwag. 

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

5

6

7–8

9–10

Poruszanie się bez piłki. Praca ramion 
i nóg w obronie. Kozłowanie w miej-
scu, w ruchu i z omijaniem przeszkód.

Wyjście do piłki. Zwód pojedynczy 
i podwójny, uwalnianie się od obrońcy. 
Złość i agresja. Jak zapanować nad 
uczuciami?

Poruszanie się po boisku, podania 
i chwyty piłki. Rzuty do bramki po ko-
złowaniu i z wyskoku. Gra bramkarza.

Rzuty do kosza. Obrona. Gra na 
tablicy. Zachowania ryzykowne na 
boisku. 

Obroty bez piłki i z piłką. Zatrzymania 
na jedno i dwa tempa.

Wykorzystanie nabytych umiejętności 
w grze. Przygotowanie i organizacja 
klasowych rozgrywek. Umiejętność 
rozmowy i słuchania innych. 

Właściwe zachowanie się w sytuacji 
bezpośredniej konfrontacji z przeciw-
nikiem.
Panowanie nad swoimi emocjami, 
radość z rywalizacji sportowej.
Konsekwencja i upór w dążeniu do 
doskonalenia swoich umiejętności. 
Wytrwałość w dążeniu do celu.
Umiejętność współpracy i współdzia-
łania w zespole w celu osiągnięcia 
wyników.
Przestrzeganie zasady fair play w czasie 
gry. 
Związek pomiędzy podejmowanym 
wysiłkiem treningowym a osiągnięcia-
mi w sporcie. 
Fizyczne predyspozycje do uprawiania 
określonej dyscypliny sportowej. 
Akceptacja i poszanowanie odmienno-
ści innych.
Podporządkowanie się decyzjom 
kapitana zespołu.
Właściwe zachowanie się na boisku 
i trybunach zarówno w czasie zwycię-
stwa, jak i porażki.

Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki i taktyki w grach sportowych 
i rekreacyjnych.
Sposoby panowania nad swoimi 
emocjami w sytuacji walki, zwycięstwa 
i porażki.
Poruszanie się po boisku z piłką i bez 
piłki. Podania i chwyty piłki.
Zwody pojedyncze i podwójne bez 
piłki i z piłką. 
Kozłowanie lewą i prawą ręką 
w miejscu i w ruchu z omijaniem 
przeciwnika, ze zmianą kierunku 
i tempa kozłowania oraz omijaniem 
przeszkód.
Rzut na bramkę z biegu po kozłowaniu 
i z wyskoku.
Technika gry bramkarza. 

Walory rekreacyjne koszykówki i piłki 
ręcznej.
Pozalekcyjne działania sportowe 
i rekreacyjne organizowane przez 
szkołę i poza szkołą.
Ocena stopnia ryzyka związanego 
z niektórymi sportami.
Charakterystyka gry w piłkę ręczną 
i koszykówkę. Formy rekreacyjne. 
Przepisy gry i zasady sędziowania. 
Znaczenie techniki dla dalszego 
doskonalenia. 
Drużyny piłki ręcznej i koszykówki 
w regionie, zawodnicy i osiągnięcia.
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Cykl 2. Lekkoatletyka – biegi, skoki, rzuty 

Cele kształcenia: 
Uświadomienie rekreacyjnych i zdrowotnych walorów lekkiej 

atletyki.

Rozwijanie sprawności kondycyjnej, koordynacyjnej i  mor-
fofunkcjonalnej.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1

2–3

4

5

6

7–8

9

10

Czynniki sprzyjające zdrowiu. Za-
chowania prozdrowotne. Gry bieżne, 
skoczne i rzutne w terenie.

Biegi średnie i długie. Rozłożenie 
wysiłku w czasie biegu na dłuższych 
odcinkach. Zdrowie a styl życia.

Skoki w dal. Predyspozycje do upra-
wiania danej dyscypliny sportu.

Biegi sprinterskie. Dokładność i uczci-
wość pomiarów. 

Rzut dyskiem. Bezpieczeństwo 
w czasie zajęć. 

Pięciobój lekkoatletyczny. Wiara 
we własne siły, praca nad własnym 
rozwojem.

Bieg przez płotki. Dokładność i staran-
ność wykonania ćwiczenia.

Chód sportowy. Sukcesy reprezentan-
tów kraju a popularność dyscypliny 
sportu.

Aktywne uczestnictwo we wszystkich 
formach aktywności ruchowej.
Wszechstronne przygotowanie organi-
zmu do wysiłku a zdrowie człowieka. 
Dbałość o rozwój własnej sprawności.
Praca nad sobą dla zwiększenia wiary 
w siebie i poczucia własnej wartości.
Samoocena uzyskanych wyników 
w kontekście posiadanych możliwości 
i uzdolnień. Wytrwałość w dążeniu 
do celu. Porażka jako mobilizacja do 
zwiększenia wysiłku.
Zaangażowanie i rzetelność w wykony-
waniu powierzonych zadań. 
Zasady olimpizmu w sporcie i życiu 
codziennym.
Przestrzeganie zasad uczciwej, 
sportowej rywalizacji.
Rzetelność i uczciwość werdyktów 
sędziowskich.

Samodzielne przygotowanie i przepro-
wadzenie rozgrzewki w zależności od 
planowanych zajęć ruchowych.
Gry i ćwiczenia terenowe. 
Ocena reakcji organizmu na wysiłek 
 zyczny o różnej intensywności.
Ćwiczenia doskonalące umiejętności 
techniczne w poszczególnych 
dyscyplinach lekkoatletycznych. Starty 
z różnych pozycji Start niski z bloków 
startowych, bieg na dystansie oraz 
atakowanie taśmy.
Techniki skoku w dal. Odmierzanie 
rozbiegu w skoku w dal, odbicie 
z belki, lot, lądowanie.
Rzuty dyskiem, trzymanie, obrót, 
wyrzut.
Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki w rywalizacji sportowej.
Przygotowanie prezentacji multime-
dialnej o historycznych osiągnięciach 
polskich lekkoatletów.

Czynniki wpływające na podejmowanie 
aktywności  zycznej zależne od 
rodziny, kolegów, mediów i społeczno-
ści lokalnej.
Warunki naturalne do uprawiania 
sportu.
Wartość ruchu w terenie. Potrzeba 
hartownia organizmu. Korzyści 
z aktywności  zycznej. 
Zasady prozdrowotnego stylu życia.
Konkurencje lekkoatletyczne, sędzio-
wanie, nagrody i kary.
Zasady bezpiecznego organizowania 
miejsca do ćwiczeń lekkoatletycznych.
Sprzęt sportowy, urządzenia pomiaro-
we do biegów, skoków i rzutów.
Rekreacyjne i zdrowotne walory lekkiej 
atletyki.
Historyczne osiągnięcia polskich 
lekkoatletów.
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Cykl 3. Piłka ręczna i koszykówka – fair play w zespołowych grach kontaktowych

Konstruktywny sposób radzenia sobie w sytuacji walki, zwycię-
stwa i porażki.

Cele kształcenia: 
Doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami oraz 

przekazywania i przyjmowania krytycznych uwag. 

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

5

6

7–8

9–10

Poruszanie się bez piłki. Praca ramion 
i nóg w obronie. Kozłowanie w miej-
scu, w ruchu i z omijaniem przeszkód.

Wyjście do piłki. Zwód pojedynczy 
i podwójny, uwalnianie się od obrońcy. 
Złość i agresja. Jak zapanować nad 
uczuciami?

Poruszanie się po boisku, podania 
i chwyty piłki. Rzuty do bramki po ko-
złowaniu i z wyskoku. Gra bramkarza.

Rzuty do kosza. Obrona. Gra na 
tablicy. Zachowania ryzykowne na 
boisku. 

Obroty bez piłki i z piłką. Zatrzymania 
na jedno i dwa tempa.

Wykorzystanie nabytych umiejętności 
w grze. Przygotowanie i organizacja 
klasowych rozgrywek. Umiejętność 
rozmowy i słuchania innych. 

Właściwe zachowanie się w sytuacji 
bezpośredniej konfrontacji z przeciw-
nikiem.
Panowanie nad swoimi emocjami, 
radość z rywalizacji sportowej.
Konsekwencja i upór w dążeniu do 
doskonalenia swoich umiejętności. 
Wytrwałość w dążeniu do celu.
Umiejętność współpracy i współdzia-
łania w zespole w celu osiągnięcia 
wyników.
Przestrzeganie zasady fair play w czasie 
gry. 
Związek pomiędzy podejmowanym 
wysiłkiem treningowym a osiągnięcia-
mi w sporcie. 
Fizyczne predyspozycje do uprawiania 
określonej dyscypliny sportowej. 
Akceptacja i poszanowanie odmienno-
ści innych.
Podporządkowanie się decyzjom 
kapitana zespołu.
Właściwe zachowanie się na boisku 
i trybunach zarówno w czasie zwycię-
stwa, jak i porażki.

Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki i taktyki w grach sportowych 
i rekreacyjnych.
Sposoby panowania nad swoimi 
emocjami w sytuacji walki, zwycięstwa 
i porażki.
Poruszanie się po boisku z piłką i bez 
piłki. Podania i chwyty piłki.
Zwody pojedyncze i podwójne bez 
piłki i z piłką. 
Kozłowanie lewą i prawą ręką 
w miejscu i w ruchu z omijaniem 
przeciwnika, ze zmianą kierunku 
i tempa kozłowania oraz omijaniem 
przeszkód.
Rzut na bramkę z biegu po kozłowaniu 
i z wyskoku.
Technika gry bramkarza. 

Walory rekreacyjne koszykówki i piłki 
ręcznej.
Pozalekcyjne działania sportowe 
i rekreacyjne organizowane przez 
szkołę i poza szkołą.
Ocena stopnia ryzyka związanego 
z niektórymi sportami.
Charakterystyka gry w piłkę ręczną 
i koszykówkę. Formy rekreacyjne. 
Przepisy gry i zasady sędziowania. 
Znaczenie techniki dla dalszego 
doskonalenia. 
Drużyny piłki ręcznej i koszykówki 
w regionie, zawodnicy i osiągnięcia.
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Cykl 4. Ćwiczenia gimnastyczne – sprawność, wytrwałość i konsekwencja

Cele kształcenia: 
Kreowanie zachowań prozdrowotnych. Rozwijanie motywacji, 

wytrwałości i  konsekwencji w  podejmowanych działaniach na 
rzecz harmonijnego rozwoju fi zycznego.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

5–6

7–8

9–10

Ćwiczenia kształtujące z przyborami 
i bez. 
Tryb życia a zdrowie, czynniki 
zagrażające zdrowiu. 

Akrobatyka. Przewroty, przerzuty 
bokiem. Wzrost i waga jako elemen-
ty rozwoju  zycznego. 

Zwis przerzutny i przewrotny na 
drabinkach.
Wymyk i odmyk. 

Skok rozkroczny przez kozła 
wzdłuż.
Wyskok kuczny na skrzynię i zeskok 
w głąb.

Ćwiczenia równoważne na rów-
noważni. Ćwiczenia relaksacyjne. 
Odpoczynek i relaks. 
 

Bezpieczeństwo w czasie zajęć 
sportowo-rekreacyjnych.
Odpowiedzialność za własne 
ciało i harmonijny rozwój 
organizmu. Higieniczny i zdrowy 
tryb życia.
Związek pomiędzy aktywnością 
 zyczną i żywieniem a zdrowiem 
i dobrym samopoczuciem.
Wpływ rówieśników, środków 
masowego przekazu na postawy 
wobec własnego organizmu.
Podporządkowanie się pole-
ceniom nauczyciela w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa 
sobie i współćwiczącym.
Ocena własnych możliwości, po-
dejmowanie wysiłku adekwatnie 
do posiadanych umiejętności. 
Samoochrona i asekuracja.
Bezpieczne wykorzystanie sprzętu 
i urządzeń gimnastycznych.

Opracowanie i wykonanie 
zestawu ćwiczeń kształtujących 
wybrane zdolności motoryczne, 
określone partie mięśni, korygują-
ce postawę.
Zaplanowanie i wykonanie 
układu gimnastycznego. Pomiary 
wysokości i ciężaru ciała, dobór 
odpowiedniej diety. Obliczanie 
i interpretacja wskaźnika wagowo-
-wzrostowego BMI.
Przewroty w przód i w tył, 
łączenie przewrotów. Stanie na 
głowie, na rękach, asekuracja. 
Zwis przerzutny i przewrotny na 
drabinkach. Wymyk i odmyk. 
Skok rozkroczny przez kozła 
wzdłuż z odbicia z odskoczni, 
Wyskok kuczny na skrzynię, 
zeskok w głąb do postawy.
Przejście po równoważni z prze-
kraczaniem przeszkód, waga 
przodem i zeskok do przysiadu.
Proste ćwiczenia relaksacyjne, 
ćwiczenia oddechowe, elementy 
jogi.

Wpływ ćwiczeń na zachowanie prawidłowej 
postawy i masy ciała, zasób ćwiczeń rozwijających 
ogólną sprawność organizmu. Sposoby kontroli 
i utrzymania prawidłowej wagi.
Zasady prawidłowego żywienia. 
Przyczyny i skutki otyłości i nieuzasadnionego 
odchudzania się.
Związek między aktywnością  zyczną i żywieniem 
a zdrowiem i dobrym samopoczuciem. 
Choroby związane z zaburzeniami odżywiania się. 
(anoreksja, bulimia).
Choroby cywilizacyjne spowodowane niedostatkiem 
ruchu (choroby układu krążenia, układu ruchu, 
otyłość), sposoby zapobiegania tym chorobom.
Klasy kacja ćwiczeń gimnastycznych.
Znaczenie ćwiczeń relaksacyjnych.
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Cykl 5. Rekreacja i wypoczynek. Sporty zimowe, pływanie 

Cele kształcenia: 
Rozwijanie potrzeby aktywności ruchowej przez sporty zimowe 

i pływanie.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

5–6

7–8

9–10

Sanki i narty, zjazd na wprost 
stoku, hamowanie, zjazd z omijaniem 
przeszkód.
 
Współzawodnictwo w sportach 
zimowych na miarę posiadanych 
umiejętności. Zdrowe środowisko. Co 
sprzyja, a co zagraża mojemu zdrowiu?

Ćwiczenia i gry oswajające z wodą. 
Podstawowe elementy techniki 
pływania stylem klasycznym.

Wyciąganie drobnych przedmiotów 
z dna. Wpadanie i skoki na nogi do 
wody. Nurkowanie.

Współzawodnictwo w pływaniu. 
Walory rekreacyjne i zdrowotne pływa-
nia. Praca i wypoczynek. Racjonalne 
wykorzystanie czasu wolnego.

Aktywność  zyczna źródłem dobrego 
samopoczucia.
Dokonywanie wyborów korzystnych 
dla zdrowia.
Właściwa ocena sytuacji, rozpoznanie 
sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
Współpraca w grupie i przestrzeganie 
ustalonych reguł w celu zachowania 
i zapewnienie bezpieczeństwa 
sobie i innym. Zaufanie do nauczyciela 
i współpartnera ćwiczeń. Odpowie-
dzialność za partnera. Pierwsza pomoc 
i właściwie zachowanie się w sytua-
cjach zagrażających życiu i zdrowiu.
Formy rekreacji jako sposób wzmocnie-
nia więzi rodzinnych. Inicjowanie dla 
rodziny i rówieśników różnorodnych 
form wypoczynku czynnego.

Wykorzystanie nabytych umiejętności 
w rekreacji i sporcie.
Rozpoznawanie czynników pozytywnie 
wpływających na dobre samopoczucie.
Jazda na wprost, zatrzymania, zmiany 
kierunków jazdy, jazda z omijaniem 
przeszkód.
Jazda po muldach.
Elementy techniki w stylu klasycznym, 
koordynacja pracy rąk i nóg, wdech 
i wydech, nawrót. Poślizg na piersiach 
i na grzbiecie z odbicia od brzegu 
basenu.
Nurkowanie. Wpadanie do wody, 
skoki do wody. Czynniki, zachowania 
i sytuacje sprzyjające lub zagrażające 
zdrowiu.

Celowość i konieczność prowadzenia 
prozdrowotnego stylu życia, dbania 
o zdrowie swoje i swoich bliskich.
Czynniki kształtujące zdrowie 
człowieka. Związek między zdrowiem 
a środowiskiem.
Zasady bezpiecznego korzystania ze 
stoków zjazdowych i zajęć w wodzie.
Zasady racjonalnego gospodarowania 
czasem.
Walory sportowo-rekreacyjne 
i turystyczne najbliższej okolicy i ich 
wykorzystanie dla sportów zimowych 
i wodnych. 
Wykorzystanie wody i stoków 
narciarskich do celów rekreacyjno-
-sportowych. 
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Cykl 4. Ćwiczenia gimnastyczne – sprawność, wytrwałość i konsekwencja

Cele kształcenia: 
Kreowanie zachowań prozdrowotnych. Rozwijanie motywacji, 

wytrwałości i  konsekwencji w  podejmowanych działaniach na 
rzecz harmonijnego rozwoju fi zycznego.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

5–6

7–8

9–10

Ćwiczenia kształtujące z przyborami 
i bez. 
Tryb życia a zdrowie, czynniki 
zagrażające zdrowiu. 

Akrobatyka. Przewroty, przerzuty 
bokiem. Wzrost i waga jako elemen-
ty rozwoju  zycznego. 

Zwis przerzutny i przewrotny na 
drabinkach.
Wymyk i odmyk. 

Skok rozkroczny przez kozła 
wzdłuż.
Wyskok kuczny na skrzynię i zeskok 
w głąb.

Ćwiczenia równoważne na rów-
noważni. Ćwiczenia relaksacyjne. 
Odpoczynek i relaks. 
 

Bezpieczeństwo w czasie zajęć 
sportowo-rekreacyjnych.
Odpowiedzialność za własne 
ciało i harmonijny rozwój 
organizmu. Higieniczny i zdrowy 
tryb życia.
Związek pomiędzy aktywnością 
 zyczną i żywieniem a zdrowiem 
i dobrym samopoczuciem.
Wpływ rówieśników, środków 
masowego przekazu na postawy 
wobec własnego organizmu.
Podporządkowanie się pole-
ceniom nauczyciela w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa 
sobie i współćwiczącym.
Ocena własnych możliwości, po-
dejmowanie wysiłku adekwatnie 
do posiadanych umiejętności. 
Samoochrona i asekuracja.
Bezpieczne wykorzystanie sprzętu 
i urządzeń gimnastycznych.

Opracowanie i wykonanie 
zestawu ćwiczeń kształtujących 
wybrane zdolności motoryczne, 
określone partie mięśni, korygują-
ce postawę.
Zaplanowanie i wykonanie 
układu gimnastycznego. Pomiary 
wysokości i ciężaru ciała, dobór 
odpowiedniej diety. Obliczanie 
i interpretacja wskaźnika wagowo-
-wzrostowego BMI.
Przewroty w przód i w tył, 
łączenie przewrotów. Stanie na 
głowie, na rękach, asekuracja. 
Zwis przerzutny i przewrotny na 
drabinkach. Wymyk i odmyk. 
Skok rozkroczny przez kozła 
wzdłuż z odbicia z odskoczni, 
Wyskok kuczny na skrzynię, 
zeskok w głąb do postawy.
Przejście po równoważni z prze-
kraczaniem przeszkód, waga 
przodem i zeskok do przysiadu.
Proste ćwiczenia relaksacyjne, 
ćwiczenia oddechowe, elementy 
jogi.

Wpływ ćwiczeń na zachowanie prawidłowej 
postawy i masy ciała, zasób ćwiczeń rozwijających 
ogólną sprawność organizmu. Sposoby kontroli 
i utrzymania prawidłowej wagi.
Zasady prawidłowego żywienia. 
Przyczyny i skutki otyłości i nieuzasadnionego 
odchudzania się.
Związek między aktywnością  zyczną i żywieniem 
a zdrowiem i dobrym samopoczuciem. 
Choroby związane z zaburzeniami odżywiania się. 
(anoreksja, bulimia).
Choroby cywilizacyjne spowodowane niedostatkiem 
ruchu (choroby układu krążenia, układu ruchu, 
otyłość), sposoby zapobiegania tym chorobom.
Klasy kacja ćwiczeń gimnastycznych.
Znaczenie ćwiczeń relaksacyjnych.
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Cykl 5. Rekreacja i wypoczynek. Sporty zimowe, pływanie 

Cele kształcenia: 
Rozwijanie potrzeby aktywności ruchowej przez sporty zimowe 

i pływanie.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

5–6

7–8

9–10

Sanki i narty, zjazd na wprost 
stoku, hamowanie, zjazd z omijaniem 
przeszkód.
 
Współzawodnictwo w sportach 
zimowych na miarę posiadanych 
umiejętności. Zdrowe środowisko. Co 
sprzyja, a co zagraża mojemu zdrowiu?

Ćwiczenia i gry oswajające z wodą. 
Podstawowe elementy techniki 
pływania stylem klasycznym.

Wyciąganie drobnych przedmiotów 
z dna. Wpadanie i skoki na nogi do 
wody. Nurkowanie.

Współzawodnictwo w pływaniu. 
Walory rekreacyjne i zdrowotne pływa-
nia. Praca i wypoczynek. Racjonalne 
wykorzystanie czasu wolnego.

Aktywność  zyczna źródłem dobrego 
samopoczucia.
Dokonywanie wyborów korzystnych 
dla zdrowia.
Właściwa ocena sytuacji, rozpoznanie 
sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
Współpraca w grupie i przestrzeganie 
ustalonych reguł w celu zachowania 
i zapewnienie bezpieczeństwa 
sobie i innym. Zaufanie do nauczyciela 
i współpartnera ćwiczeń. Odpowie-
dzialność za partnera. Pierwsza pomoc 
i właściwie zachowanie się w sytua-
cjach zagrażających życiu i zdrowiu.
Formy rekreacji jako sposób wzmocnie-
nia więzi rodzinnych. Inicjowanie dla 
rodziny i rówieśników różnorodnych 
form wypoczynku czynnego.

Wykorzystanie nabytych umiejętności 
w rekreacji i sporcie.
Rozpoznawanie czynników pozytywnie 
wpływających na dobre samopoczucie.
Jazda na wprost, zatrzymania, zmiany 
kierunków jazdy, jazda z omijaniem 
przeszkód.
Jazda po muldach.
Elementy techniki w stylu klasycznym, 
koordynacja pracy rąk i nóg, wdech 
i wydech, nawrót. Poślizg na piersiach 
i na grzbiecie z odbicia od brzegu 
basenu.
Nurkowanie. Wpadanie do wody, 
skoki do wody. Czynniki, zachowania 
i sytuacje sprzyjające lub zagrażające 
zdrowiu.

Celowość i konieczność prowadzenia 
prozdrowotnego stylu życia, dbania 
o zdrowie swoje i swoich bliskich.
Czynniki kształtujące zdrowie 
człowieka. Związek między zdrowiem 
a środowiskiem.
Zasady bezpiecznego korzystania ze 
stoków zjazdowych i zajęć w wodzie.
Zasady racjonalnego gospodarowania 
czasem.
Walory sportowo-rekreacyjne 
i turystyczne najbliższej okolicy i ich 
wykorzystanie dla sportów zimowych 
i wodnych. 
Wykorzystanie wody i stoków 
narciarskich do celów rekreacyjno-
-sportowych. 
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Cykl 6. Piłka siatkowa – współpraca i współdziałanie

Cele kształcenia: 
Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i umiejętności 

podporządkowania się określonym regułom działania w zespole. 

Zasady kultury kibicowania i dopingowania swoim faworytom – 
kulturalny kibic.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

5–6

7–8

9–10

Ćwiczenia i gry kształtujące sprawności 
siatkarza. Kontrola i ocena wykonania 
zadania przez współpartnera.

Odbicie i przyjęcie piłki sposobem gór-
nym i dolnym. Współpraca w zespole.

Zagrywka sposobem dolnym i odbiór 
zagrywki. Sytuacje sporne. Sposoby 
negocjacji.

Wystawianie, dojście do zbicia i zbicie 
piłki. Zastawianie piłki pojedyncze. 
Kultura kibicowania.

Współzawodnictwo w grze – ustawie-
nie na boisku w obronie i w ataku. 
Zachowanie się w sytuacji porażki.

Ambicja w dążeniu do celu.
Współpraca w zespole w celu osiągnię-
cia wyniku.
Dostosowanie swoich działań do 
możliwości partnera ćwiczeń.
Właściwe zachowanie się w sytuacjach 
spornych, negocjacje, obrona własnego 
zdania, podporządkowanie się decy-
zjom sędziego. Kultura kibicowania.
Konstruktywne i pozytywne sposoby 
wyjaśniania trudnych zdarzeń. 
Dostrzeganie pozytywnych stron 
w sytuacjach trudnych. Optymistyczna 
ocena rzeczywistości, przeformułowa-
nie myśli negatywnych na pozytywne.
Wdrażanie do rekreacyjnego uprawia-
nia piłki siatkowej.

Gry i ćwiczenia doskonalące sprawno-
ści siatkarskie.
Poruszanie się po boisku. 
Odbicia piłki z różnych postaw i ze 
zmianą pozycji, w ruchu i w obrotach. 
Przyjęcie piłki sposobem górnym 
i dolnym w staniu, przysiadzie klęku, 
leżeniu i ze zmianą pozycji. Zagrywka 
sposobem dolnym przodem. Odbiór 
zagrywki sposobem dolnym. Wystawia-
nie piłki. Dojście do zbicia, zbicie.
Zastosowanie poznanych elementów 
techniki i taktyki w zespołowych 
formach aktywności  zycznej.
 

Rekreacyjne formy siatkówki. Siatków-
ka plażowa.
Przepisy gry w piłkę siatkową i siatków-
kę plażową. 
Technika przyjęć i podań piłki, zagryw-
ki dolnej oraz odbioru zagrywki. 
Technika wystawiania piłki oraz dojścia 
do zbicia i zbicia. Zasady organizacji 
rozgrywek.
Walory rekreacyjne siatkówki.
Zespoły siatkarskie w regionie – zawod-
nicy i osiągnięcia.
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Cykl 7. Taniec, ruch i muzyka

Cele kształcenia: 
Rozwijanie zdolności rytmiczno-tanecznych, harmonii i pięk-

na ruchu. 

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

5

6

Taniec narodowy – mazur, podsta-
wowe kroki i  gury taneczne. Zasady 
zachowania się w czasie zabawy 
tanecznej.

Taniec regionalny, podstawowe kroki. 
Wartość kultury regionu.

Aerobik. Podstawowe kroki i ćwicze-
nia. Samoocena wykonania zadania.

Improwizacja ruchowa do muzyki 
według własnej inwencji. Ocena 
wykonania zadania przez inne osoby 
z grupy.

Piękno ruchu i muzyki.
Kultura zachowania się podczas zabaw 
tanecznych i dyskotek.
Duma i świadomość wartości własnego 
dziedzictwa kulturowego.
Samoocena wykonania zadania 
i konfrontacja własnej oceny z oceną 
rówieśników i nauczyciela.
Konstruktywne przekazywanie i od-
bieranie pozytywnych i negatywnych 
informacji zwrotnych, radzenie sobie 
z krytyką.

Mazur – ustawienia w parze, chwyt 
podstawowy i ozdobny.
Podstawowy chód i krok, krok 
ozdobny.
Figury taneczne: młynek, para za parą, 
obroty, odbijany.
Podstawowe kroki i  gury taneczne 
wybranego tańca regionalnego.
Wykonanie zestawu ćwiczeń aerobiku 
według inwencji nauczyciela.
Improwizacje ruchowe.

Znaczenie tańców narodowych 
i regionalnych dla kultury człowieka, 
regionu i narodu.
Zasady kulturalnego zachowania się 
podczas tańców towarzyskich.
Charakterystyka tańca narodowego, 
tańca regionalnego i towarzyskiego.
Technika wykonania podstawowych 
kroków i  gur poznanych tańców. Ję-
zyk, gwara, strój tańców regionalnych.
Rekreacyjne formy ćwiczeń przy 
muzyce – aerobik.

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   71 20.04.2012   10:49

U. Kierczak, Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji. Zdrowie-Sport-Rekreacja; Kraków 2012 

ISBN: 978-83-7850-034-6, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 
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Cykl 6. Piłka siatkowa – współpraca i współdziałanie

Cele kształcenia: 
Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i umiejętności 

podporządkowania się określonym regułom działania w zespole. 

Zasady kultury kibicowania i dopingowania swoim faworytom – 
kulturalny kibic.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

5–6

7–8

9–10

Ćwiczenia i gry kształtujące sprawności 
siatkarza. Kontrola i ocena wykonania 
zadania przez współpartnera.

Odbicie i przyjęcie piłki sposobem gór-
nym i dolnym. Współpraca w zespole.

Zagrywka sposobem dolnym i odbiór 
zagrywki. Sytuacje sporne. Sposoby 
negocjacji.

Wystawianie, dojście do zbicia i zbicie 
piłki. Zastawianie piłki pojedyncze. 
Kultura kibicowania.

Współzawodnictwo w grze – ustawie-
nie na boisku w obronie i w ataku. 
Zachowanie się w sytuacji porażki.

Ambicja w dążeniu do celu.
Współpraca w zespole w celu osiągnię-
cia wyniku.
Dostosowanie swoich działań do 
możliwości partnera ćwiczeń.
Właściwe zachowanie się w sytuacjach 
spornych, negocjacje, obrona własnego 
zdania, podporządkowanie się decy-
zjom sędziego. Kultura kibicowania.
Konstruktywne i pozytywne sposoby 
wyjaśniania trudnych zdarzeń. 
Dostrzeganie pozytywnych stron 
w sytuacjach trudnych. Optymistyczna 
ocena rzeczywistości, przeformułowa-
nie myśli negatywnych na pozytywne.
Wdrażanie do rekreacyjnego uprawia-
nia piłki siatkowej.

Gry i ćwiczenia doskonalące sprawno-
ści siatkarskie.
Poruszanie się po boisku. 
Odbicia piłki z różnych postaw i ze 
zmianą pozycji, w ruchu i w obrotach. 
Przyjęcie piłki sposobem górnym 
i dolnym w staniu, przysiadzie klęku, 
leżeniu i ze zmianą pozycji. Zagrywka 
sposobem dolnym przodem. Odbiór 
zagrywki sposobem dolnym. Wystawia-
nie piłki. Dojście do zbicia, zbicie.
Zastosowanie poznanych elementów 
techniki i taktyki w zespołowych 
formach aktywności  zycznej.
 

Rekreacyjne formy siatkówki. Siatków-
ka plażowa.
Przepisy gry w piłkę siatkową i siatków-
kę plażową. 
Technika przyjęć i podań piłki, zagryw-
ki dolnej oraz odbioru zagrywki. 
Technika wystawiania piłki oraz dojścia 
do zbicia i zbicia. Zasady organizacji 
rozgrywek.
Walory rekreacyjne siatkówki.
Zespoły siatkarskie w regionie – zawod-
nicy i osiągnięcia.
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Cykl 7. Taniec, ruch i muzyka

Cele kształcenia: 
Rozwijanie zdolności rytmiczno-tanecznych, harmonii i pięk-

na ruchu. 

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

5

6

Taniec narodowy – mazur, podsta-
wowe kroki i  gury taneczne. Zasady 
zachowania się w czasie zabawy 
tanecznej.

Taniec regionalny, podstawowe kroki. 
Wartość kultury regionu.

Aerobik. Podstawowe kroki i ćwicze-
nia. Samoocena wykonania zadania.

Improwizacja ruchowa do muzyki 
według własnej inwencji. Ocena 
wykonania zadania przez inne osoby 
z grupy.

Piękno ruchu i muzyki.
Kultura zachowania się podczas zabaw 
tanecznych i dyskotek.
Duma i świadomość wartości własnego 
dziedzictwa kulturowego.
Samoocena wykonania zadania 
i konfrontacja własnej oceny z oceną 
rówieśników i nauczyciela.
Konstruktywne przekazywanie i od-
bieranie pozytywnych i negatywnych 
informacji zwrotnych, radzenie sobie 
z krytyką.

Mazur – ustawienia w parze, chwyt 
podstawowy i ozdobny.
Podstawowy chód i krok, krok 
ozdobny.
Figury taneczne: młynek, para za parą, 
obroty, odbijany.
Podstawowe kroki i  gury taneczne 
wybranego tańca regionalnego.
Wykonanie zestawu ćwiczeń aerobiku 
według inwencji nauczyciela.
Improwizacje ruchowe.

Znaczenie tańców narodowych 
i regionalnych dla kultury człowieka, 
regionu i narodu.
Zasady kulturalnego zachowania się 
podczas tańców towarzyskich.
Charakterystyka tańca narodowego, 
tańca regionalnego i towarzyskiego.
Technika wykonania podstawowych 
kroków i  gur poznanych tańców. Ję-
zyk, gwara, strój tańców regionalnych.
Rekreacyjne formy ćwiczeń przy 
muzyce – aerobik.
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Cykl 8. Piłka nożna – zawodnik, sędzia, kibic 

Cele kształcenia: 
Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i podporząd-

kowania się określonym regułom działania w zespole.

Zasady kultury kibicowania i  dopingowania swoich fawory-
tów – kulturalny kibic.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1

2

3

4

5–6

Kształtowanie sprawności kondycyjnej 
przez ćwiczenia z piłką.

Przyjęcia piłki różnymi częściami ciała. 
Uderzenia piłki różnymi częściami 
stopy. 

Prowadzenie piłki z omijaniem 
przeszkód. Zwody. Gra ciałem. 

Wyrzut z autu, rzut rożny i wolny. 
Sporne decyzje, umiejętność obrony 
własnego zdania.

Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki i taktyki w grze. Klasowy 
turniej piłkarski, systemy rozgrywek, 
organizacja, reklama, kulturalny 
doping.

Współpraca i pomoc w wykonaniu 
zadania w zespole.
Sporty „męskie” i „kobiece”.
Podporządkowanie się decyzjom 
sędziego, kapitana drużyny, trenera.
Właściwe zachowanie się w roli za-
wodnika i kibica – kultura kibicowania 
i czysta, sportowa rywalizacja.
Zasada fair play w piłce nożnej. 

Zabawy ćwiczenia i gry z wykorzysta-
niem elementów piłki nożnej.
Przyjęcie i podania piłki. 
Prowadzenie piłki z omijaniem 
przeszkód.
Zwody bez piłki i z piłką.
Uderzenia piłki stopą i głową.
Gra ciałem podczas prowadzenia 
piłki oraz w czasie odbierania piłki 
przeciwnikowi.
Wyrzut piłki z autu, rzut z rogu i rzut 
wolny.
Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki i taktyki w zespołowych 
formach aktywności  zycznej.

Technika wykonania poszczególnych 
elementów gry.
Podstawowe przepisy gry.
Przykłady konstruktywnego i de-
strukcyjnego zachowania się kibiców 
sportowych.
Rekreacyjne walory piłki nożnej.
Znajomość regionalnych drużyn 
piłkarskich i ich wyników.
Drużyny polskiej ekstraklasy i repre-
zentacja kraju, zawodnicy, historyczne 
dokonania polskich piłkarzy i aktualne 
osiągnięcia.
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Cykl 9. Sport i zdrowie. Sportowa rywalizacja

Cele kształcenia: 
Wdrażanie do dbałości o swoje zdrowie, do aktywnego wy-

poczynku oraz podnoszenia aktywności ruchowej przez różnego 

rodzaju formy rekreacji, turystyki i  współzawodnictwa sporto-
wego.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

Przygotowanie klasowej olimpiady.
Przeprowadzenie rozgrywek sporto-
wych w wybranych konkurencjach 
olimpijskich. Wykorzystanie nabytych 
umiejętności w praktyce.

Zdrowie – wartość naczelna. Aktyw-
ność  zyczna a zdrowie. Przygotowa-
nie i realizacja zadań metodą projektu.

Umiejętność współpracy z partnerem 
w sporcie i w życiu codziennym.
Sposoby rozwiązywania problemów. 
Kreatywność.
Metoda projektu jako sposób na 
poszukiwania rozwiązań i tworzenie 
nowych pomysłów.
Podział funkcji, współpraca w zespole. 
Czysta i uczciwa sportowa rywalizacja. 
Rzetelność werdyktów sędziowskich.

Wykorzystanie w indywidualnych 
formach aktywności poznanych 
elementów taktyki i techniki. 
Zorganizowanie i bezpiecznie przepro-
wadzenie rozgrywek w poszczególnych 
dyscyplinach sportowych w szkole 
i w środowisku. 
Podejmowanie zadań adekwatnie do 
własnych uzdolnień i możliwości.
Uczestnictwo w zawodach sporto-
wych. Stres startowy i sposoby jego 
opanowania.
Sposoby pozyskiwania sojuszników 
i współuczestników projektu w szkole, 
domu i w społeczności lokalnej.

Sposób organizowania i przeprowadze-
nia zawodów klasowych.
Idee olimpizmu w rywalizacji 
sportowej. Równość szans, braterstwo, 
przyjaźń, wzajemna pomoc, szlachetna 
rywalizacja.
Przepisy rozgrywania zawodów sporto-
wych w poszczególnych dyscyplinach, 
sędziowanie. 
Zasady bezpiecznego i sprawnego 
organizowania imprez sportowych.
Zasady pracy metodą projektów. 
Planowanie pracy.
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Cykl 8. Piłka nożna – zawodnik, sędzia, kibic 

Cele kształcenia: 
Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i podporząd-

kowania się określonym regułom działania w zespole.

Zasady kultury kibicowania i  dopingowania swoich fawory-
tów – kulturalny kibic.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1

2

3

4

5–6

Kształtowanie sprawności kondycyjnej 
przez ćwiczenia z piłką.

Przyjęcia piłki różnymi częściami ciała. 
Uderzenia piłki różnymi częściami 
stopy. 

Prowadzenie piłki z omijaniem 
przeszkód. Zwody. Gra ciałem. 

Wyrzut z autu, rzut rożny i wolny. 
Sporne decyzje, umiejętność obrony 
własnego zdania.

Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki i taktyki w grze. Klasowy 
turniej piłkarski, systemy rozgrywek, 
organizacja, reklama, kulturalny 
doping.

Współpraca i pomoc w wykonaniu 
zadania w zespole.
Sporty „męskie” i „kobiece”.
Podporządkowanie się decyzjom 
sędziego, kapitana drużyny, trenera.
Właściwe zachowanie się w roli za-
wodnika i kibica – kultura kibicowania 
i czysta, sportowa rywalizacja.
Zasada fair play w piłce nożnej. 

Zabawy ćwiczenia i gry z wykorzysta-
niem elementów piłki nożnej.
Przyjęcie i podania piłki. 
Prowadzenie piłki z omijaniem 
przeszkód.
Zwody bez piłki i z piłką.
Uderzenia piłki stopą i głową.
Gra ciałem podczas prowadzenia 
piłki oraz w czasie odbierania piłki 
przeciwnikowi.
Wyrzut piłki z autu, rzut z rogu i rzut 
wolny.
Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki i taktyki w zespołowych 
formach aktywności  zycznej.

Technika wykonania poszczególnych 
elementów gry.
Podstawowe przepisy gry.
Przykłady konstruktywnego i de-
strukcyjnego zachowania się kibiców 
sportowych.
Rekreacyjne walory piłki nożnej.
Znajomość regionalnych drużyn 
piłkarskich i ich wyników.
Drużyny polskiej ekstraklasy i repre-
zentacja kraju, zawodnicy, historyczne 
dokonania polskich piłkarzy i aktualne 
osiągnięcia.
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73Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy I

Cykl 9. Sport i zdrowie. Sportowa rywalizacja

Cele kształcenia: 
Wdrażanie do dbałości o swoje zdrowie, do aktywnego wy-

poczynku oraz podnoszenia aktywności ruchowej przez różnego 

rodzaju formy rekreacji, turystyki i  współzawodnictwa sporto-
wego.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

Przygotowanie klasowej olimpiady.
Przeprowadzenie rozgrywek sporto-
wych w wybranych konkurencjach 
olimpijskich. Wykorzystanie nabytych 
umiejętności w praktyce.

Zdrowie – wartość naczelna. Aktyw-
ność  zyczna a zdrowie. Przygotowa-
nie i realizacja zadań metodą projektu.

Umiejętność współpracy z partnerem 
w sporcie i w życiu codziennym.
Sposoby rozwiązywania problemów. 
Kreatywność.
Metoda projektu jako sposób na 
poszukiwania rozwiązań i tworzenie 
nowych pomysłów.
Podział funkcji, współpraca w zespole. 
Czysta i uczciwa sportowa rywalizacja. 
Rzetelność werdyktów sędziowskich.

Wykorzystanie w indywidualnych 
formach aktywności poznanych 
elementów taktyki i techniki. 
Zorganizowanie i bezpiecznie przepro-
wadzenie rozgrywek w poszczególnych 
dyscyplinach sportowych w szkole 
i w środowisku. 
Podejmowanie zadań adekwatnie do 
własnych uzdolnień i możliwości.
Uczestnictwo w zawodach sporto-
wych. Stres startowy i sposoby jego 
opanowania.
Sposoby pozyskiwania sojuszników 
i współuczestników projektu w szkole, 
domu i w społeczności lokalnej.

Sposób organizowania i przeprowadze-
nia zawodów klasowych.
Idee olimpizmu w rywalizacji 
sportowej. Równość szans, braterstwo, 
przyjaźń, wzajemna pomoc, szlachetna 
rywalizacja.
Przepisy rozgrywania zawodów sporto-
wych w poszczególnych dyscyplinach, 
sędziowanie. 
Zasady bezpiecznego i sprawnego 
organizowania imprez sportowych.
Zasady pracy metodą projektów. 
Planowanie pracy.
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Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy II

Cele ogólne dla klasy II:
1. Utrwalenie umiejętności oceny własnej aktywności i sprawno-

ści fi zycznej.
2. Wdrożenie do stosowania w życiu codziennym zachowań sprzy-

jających zdrowiu fi zycznemu, psychicznemu i  społecznemu.

3. Kształcenie potrzeby aktywności sportowo-rekreacyjnej.
4. Kształcenie umiejętności krytycznego odbioru i udziału w wi-

dowisku sportowym.
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Cykl 1. Diagnoza i samoocena rozwoju  zycznego i aktywności  zycznej

Cele kształcenia: 
Doskonalenie umiejętności samooceny i samokontroli aktyw-

ności fi zycznej, rozwoju fi zycznego i umiejętności ruchowych. 
Planowanie własnego rozwoju.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

Ocena własnej sprawności  zycznej. 
Samoocena i porównanie uzyskanych 
wyników.

Kształtowanie sprawności kondycyjnej 
w siłowni. Szkodliwość stosowania 
środków anabolicznych. 

Świadome podejmowanie wysiłku 
w celu uzyskania założonych wyników.
Samoocena uzyskanych wyników 
w kontekście podjętych starań dla ich 
zdobycia. Obiektywna ocena swojej 
aktywności  zycznej oraz możliwości 
i umiejętności ruchowych.
Odpowiedzialność za swoje zdrowie 
i ciało. 
Etyczne i zdrowotne konsekwencje 
stosowania środków dopingujących.
Podejmowanie dojrzałych i przemyśla-
nych decyzji.

Ćwiczenia kształtujące szybkość, siłę, 
skoczność, wytrzymałość, gibkość 
i orientację z wykorzystaniem sprzętu 
na siłowni.
Zestawy ćwiczeń kształtujące poszcze-
gólne partie mięśniowe.
Umiejętność odmowy i przeciwstawie-
nie się presji otoczenia, asertywność.
Wykorzystanie wiedzy i umiejętności 
do kształtowania zachowań prozdro-
wotnych własnych i rówieśników.

Zasady bezpiecznego udziału w zaję-
ciach ruchowych.
Sposoby kontroli, kształtowania i sa-
mooceny sprawności  zycznej, próby 
sprawności według wybranego testu. 
Szkodliwe skutki używania sterydów 
i środków dopingujących dla zwiększe-
nia masy mięśniowej.
Sposoby odmowy i sprzeciwu 
wobec presji do używania substancji 
psychoaktywnych i innych zachowań 
szkodliwych dla zdrowia.
Miejsca, obiekty i urządzenia 
w najbliższej okolicy, które można 
wykorzystać dla ćwiczeń  zycznych 
(siłownie, ścieżki zdrowia, tereny 
sportowe itp.).
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Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy II

Cele ogólne dla klasy II:
1. Utrwalenie umiejętności oceny własnej aktywności i sprawno-

ści fi zycznej.
2. Wdrożenie do stosowania w życiu codziennym zachowań sprzy-

jających zdrowiu fi zycznemu, psychicznemu i  społecznemu.

3. Kształcenie potrzeby aktywności sportowo-rekreacyjnej.
4. Kształcenie umiejętności krytycznego odbioru i udziału w wi-

dowisku sportowym.
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75Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy II

Cykl 1. Diagnoza i samoocena rozwoju  zycznego i aktywności  zycznej

Cele kształcenia: 
Doskonalenie umiejętności samooceny i samokontroli aktyw-

ności fi zycznej, rozwoju fi zycznego i umiejętności ruchowych. 
Planowanie własnego rozwoju.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

Ocena własnej sprawności  zycznej. 
Samoocena i porównanie uzyskanych 
wyników.

Kształtowanie sprawności kondycyjnej 
w siłowni. Szkodliwość stosowania 
środków anabolicznych. 

Świadome podejmowanie wysiłku 
w celu uzyskania założonych wyników.
Samoocena uzyskanych wyników 
w kontekście podjętych starań dla ich 
zdobycia. Obiektywna ocena swojej 
aktywności  zycznej oraz możliwości 
i umiejętności ruchowych.
Odpowiedzialność za swoje zdrowie 
i ciało. 
Etyczne i zdrowotne konsekwencje 
stosowania środków dopingujących.
Podejmowanie dojrzałych i przemyśla-
nych decyzji.

Ćwiczenia kształtujące szybkość, siłę, 
skoczność, wytrzymałość, gibkość 
i orientację z wykorzystaniem sprzętu 
na siłowni.
Zestawy ćwiczeń kształtujące poszcze-
gólne partie mięśniowe.
Umiejętność odmowy i przeciwstawie-
nie się presji otoczenia, asertywność.
Wykorzystanie wiedzy i umiejętności 
do kształtowania zachowań prozdro-
wotnych własnych i rówieśników.

Zasady bezpiecznego udziału w zaję-
ciach ruchowych.
Sposoby kontroli, kształtowania i sa-
mooceny sprawności  zycznej, próby 
sprawności według wybranego testu. 
Szkodliwe skutki używania sterydów 
i środków dopingujących dla zwiększe-
nia masy mięśniowej.
Sposoby odmowy i sprzeciwu 
wobec presji do używania substancji 
psychoaktywnych i innych zachowań 
szkodliwych dla zdrowia.
Miejsca, obiekty i urządzenia 
w najbliższej okolicy, które można 
wykorzystać dla ćwiczeń  zycznych 
(siłownie, ścieżki zdrowia, tereny 
sportowe itp.).
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76 SZCZEGÓŁOWE ROCZNE PLANY PRACY

Cykl 2. Lekkoatletyka – biegi, skoki, rzuty 

Cele kształcenia: 
Wykorzystanie rekreacyjnych i  zdrowotnych walorów lekkiej 

atletyki. 
Rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, kształtowanie ambicji. 

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

5–6

Biegi długodystansowe. Jogging. 
Technika biegu, rozłożenie sił. Reakcja 
organizmu na wysiłek  zyczny o różnej 
intensywności.

Skok wzwyż. Rozbieg i odbicie. 
Przechodzenie poprzeczki i lądowanie. 
Bezpieczeństwo w czasie zajęć.

Pchnięcie kulą z ustawienia przodem 
i bokiem. Zdrowie a sport. Samoocena 
i samoasekuracja.
 

Świadome podejmowanie wysiłku 
 zycznego, pokonanie własnych 
słabości miarą sukcesu.
Przestrzeganie zasad uczciwej rywa-
lizacji na boisku sportowym i w życiu 
codziennym, problem dopingu.
Zaangażowanie w wykonywanie zadań 
dokładność i rzetelność.
Uczciwość werdyktów sędziowskich.
Zasada fair play w konkurencjach 
lekkoatletycznych.
Rzetelność pomiarów i obiektywizm 
decyzji sędziowskich.
Uczciwość sportowca i sędziego.
Samoocena osiąganych wyników 
i możliwości ich poprawy.

Ćwiczenia przygotowujące organizm 
do wysiłku. 
Technika biegu na dłuższym dystansie. 
Regulowanie tempa biegu. 
Umiejętność oceny reakcji własnego 
organizmu na wysiłek  zyczny o różnej 
intensywności.
Skoki dosiężne. Skoki przez różne 
przeszkody. Odmierzanie rozbiegu 
skoku wzwyż, odbicie, przechodzenie 
poprzeczki i lądowanie.
Pchnięcie kulą z ustawienia przodem 
i bokiem.
Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki biegów i skoków w rywalizacji 
sportowej. 
Zastosowanie poznanych elementów 
techniki i taktyki w indywidualnych 
formach aktywności  zycznej.

Zasady prawidłowego przygotowania 
organizmu do wysiłku.
Rodzaje dyscyplin lekkoatletycznych.
Sposoby lądowania na zeskoku do 
skoku wzwyż.
Urządzenia i sprzęt w konkurencjach 
lekkoatletycznych.
Wiarygodne źródła informacji dotyczą-
ce zdrowia i sportu. Krytyczna analiza 
informacji medialnych.
Osiągnięcia polskich lekkoatletów.

Doskonalenie sprawności kondycyjnej, koordynacyjnej i mor-
fofunkcjonalnej.
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77Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy II

Cykl 3. Piłka ręczna i koszykówka – fair play w zespołowych grach kontaktowych

Cele kształcenia: 
Doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami oraz 

przekazywania i przyjmowania krytycznych uwag.

Konstruktywny sposób radzenia sobie w sytuacji walki, zwycię-
stwa i porażki.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

Wykorzystanie opanowanych elemen-
tów techniki w grze właściwej. Sport 
a zdrowie.

Rekreacyjne formy koszykówki i piłki 
ręcznej. Sport profesjonalny a sport dla 
wszystkich.

Współpraca i współdziałanie wszyst-
kich członków zespołu.
Podporządkowanie się ustaleniom 
i decyzjom sędziego, kapitana zespołu 
i trenera. Właściwe zachowanie się na 
boisku i trybunach zarówno w czasie 
zwycięstwa, jak i porażki – czysta gra 
i kulturalny doping.

Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki i taktyki w grach sportowych 
i rekreacyjnych.
Gry i ćwiczenia z elementami koszy-
kówki i piłki ręcznej.
Prowadzenie piłki, rzuty, chwyty, 
podania. Rozgrywanie piłki w zespole. 
Współdziałanie w kryciu przeciwni-
ków. Uwalnianie partnera za pomocą 
zasłon.

Przepisy gry właściwej i różnorodnych 
odmian rekreacyjnych. 
Sędziowanie, gesty sędziowskie.
Relacje między sportem profesjonalnym 
i sportem dla wszystkich a zdrowiem.
Zasady współdziałania zespołowego.
Sposoby wykonywania podań 
i chwytów, kozłowania oraz rzutów na 
bramkę w zespołach.
Znajomość zespołów piłki koszykowej 
i ręcznej w kraju i na świecie. 
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Cykl 2. Lekkoatletyka – biegi, skoki, rzuty 

Cele kształcenia: 
Wykorzystanie rekreacyjnych i  zdrowotnych walorów lekkiej 

atletyki. 
Rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, kształtowanie ambicji. 

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

5–6

Biegi długodystansowe. Jogging. 
Technika biegu, rozłożenie sił. Reakcja 
organizmu na wysiłek  zyczny o różnej 
intensywności.

Skok wzwyż. Rozbieg i odbicie. 
Przechodzenie poprzeczki i lądowanie. 
Bezpieczeństwo w czasie zajęć.

Pchnięcie kulą z ustawienia przodem 
i bokiem. Zdrowie a sport. Samoocena 
i samoasekuracja.
 

Świadome podejmowanie wysiłku 
 zycznego, pokonanie własnych 
słabości miarą sukcesu.
Przestrzeganie zasad uczciwej rywa-
lizacji na boisku sportowym i w życiu 
codziennym, problem dopingu.
Zaangażowanie w wykonywanie zadań 
dokładność i rzetelność.
Uczciwość werdyktów sędziowskich.
Zasada fair play w konkurencjach 
lekkoatletycznych.
Rzetelność pomiarów i obiektywizm 
decyzji sędziowskich.
Uczciwość sportowca i sędziego.
Samoocena osiąganych wyników 
i możliwości ich poprawy.

Ćwiczenia przygotowujące organizm 
do wysiłku. 
Technika biegu na dłuższym dystansie. 
Regulowanie tempa biegu. 
Umiejętność oceny reakcji własnego 
organizmu na wysiłek  zyczny o różnej 
intensywności.
Skoki dosiężne. Skoki przez różne 
przeszkody. Odmierzanie rozbiegu 
skoku wzwyż, odbicie, przechodzenie 
poprzeczki i lądowanie.
Pchnięcie kulą z ustawienia przodem 
i bokiem.
Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki biegów i skoków w rywalizacji 
sportowej. 
Zastosowanie poznanych elementów 
techniki i taktyki w indywidualnych 
formach aktywności  zycznej.

Zasady prawidłowego przygotowania 
organizmu do wysiłku.
Rodzaje dyscyplin lekkoatletycznych.
Sposoby lądowania na zeskoku do 
skoku wzwyż.
Urządzenia i sprzęt w konkurencjach 
lekkoatletycznych.
Wiarygodne źródła informacji dotyczą-
ce zdrowia i sportu. Krytyczna analiza 
informacji medialnych.
Osiągnięcia polskich lekkoatletów.

Doskonalenie sprawności kondycyjnej, koordynacyjnej i mor-
fofunkcjonalnej.
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Cykl 3. Piłka ręczna i koszykówka – fair play w zespołowych grach kontaktowych

Cele kształcenia: 
Doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami oraz 

przekazywania i przyjmowania krytycznych uwag.

Konstruktywny sposób radzenia sobie w sytuacji walki, zwycię-
stwa i porażki.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

Wykorzystanie opanowanych elemen-
tów techniki w grze właściwej. Sport 
a zdrowie.

Rekreacyjne formy koszykówki i piłki 
ręcznej. Sport profesjonalny a sport dla 
wszystkich.

Współpraca i współdziałanie wszyst-
kich członków zespołu.
Podporządkowanie się ustaleniom 
i decyzjom sędziego, kapitana zespołu 
i trenera. Właściwe zachowanie się na 
boisku i trybunach zarówno w czasie 
zwycięstwa, jak i porażki – czysta gra 
i kulturalny doping.

Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki i taktyki w grach sportowych 
i rekreacyjnych.
Gry i ćwiczenia z elementami koszy-
kówki i piłki ręcznej.
Prowadzenie piłki, rzuty, chwyty, 
podania. Rozgrywanie piłki w zespole. 
Współdziałanie w kryciu przeciwni-
ków. Uwalnianie partnera za pomocą 
zasłon.

Przepisy gry właściwej i różnorodnych 
odmian rekreacyjnych. 
Sędziowanie, gesty sędziowskie.
Relacje między sportem profesjonalnym 
i sportem dla wszystkich a zdrowiem.
Zasady współdziałania zespołowego.
Sposoby wykonywania podań 
i chwytów, kozłowania oraz rzutów na 
bramkę w zespołach.
Znajomość zespołów piłki koszykowej 
i ręcznej w kraju i na świecie. 
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Cykl 4. Ćwiczenia gimnastyczne – sprawność, wytrwałość i konsekwencja

Cele kształcenia: 
Kreowanie zachowań prozdrowotnych. 

Utrwalanie wytrwałości i  konsekwencji w  podejmowanych 
działaniach na rzecz zdrowia i harmonijnego rozwoju fi zycznego.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

5–6

Ćwiczenia kształtujące. Dobór ćwiczeń 
w zależności od wieku, płci, trybu 
życia. Choroby cywilizacyjne uwarun-
kowane niedostatkiem ruchu.

Stanie na rękach, przewroty, przerzuty. 
Piramidy dwójkowe i trójkowe. 
Odpowiedzialność za zdrowie własne 
i innych.

Układy ćwiczeń na równoważni lub 
wolne. Pomiar i kontrola masy ciała. 
BMI. 

Systematyczne, dobrowolne i świado-
me podejmowanie wysiłku  zycznego. 
Pomoc i zaufanie do partnera ćwiczeń. 
Dostosowanie ćwiczeń do możliwości 
współpartnera. 
Odpowiedzialność za zdrowie własne 
i innych ludzi.
Wypoczynek a rodzaj wykonywanej 
pracy. 

Ćwiczenia kształtujące i kompensacyj-
ne w celu przeciwdziałania nega-
tywnym dla zdrowia skutkom pracy, 
w tym pracy w pozycji siedzącej i przy 
komputerze.
Obliczenie i interpretacja wskaźnika 
wagowo-wzrostowego BMI.
Samodzielny dobór ćwiczeń 
w zależności od zadania. Ćwiczenia 
kompensacyjne i korekcyjne. 
Sposoby utrzymania odpowiedniej 
masy ciała we wszystkich okresach 
życia.
Wykorzystanie w praktycznym działa-
niu opanowanych elementów techniki 
ćwiczeń gimnastycznych. Planowanie 
zadań ruchowych. 

Choroby cywilizacyjne uwarunkowane 
niedostatkiem ruchu, w szczególności 
choroby układu krążenia, układu ruchu 
i otyłość, sposoby zapobiegania im.
Zasady bezpieczeństwa podczas 
ćwiczeń na gimnastycznych.
Znaczenie ćwiczeń gimnastycznych 
dla zdrowia i urody.
Samoocena własnych możliwości.
Zestawy ćwiczeń na poszczególnych 
przyrządach gimnastycznych i technika 
ich wykonania.
Gimnastyka poranna, prawidłowa 
sylwetka, ćwiczenia kompensacyjne 
i korekcyjne.
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Cykl 5. Rekreacja i wypoczynek. Sporty zimowe, pływanie 

Cele kształcenia: 
Utrwalanie potrzeby aktywności ruchowej przez sporty zimowe 

i pływanie.

Uświadomienie powodów i  sensu starań o  zdrowie własne 
i innych.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki narciarstwa snowboardu 
i saneczkarstwa w rekreacji. Czy sport 
zawsze bywa bezpieczny? Sporty 
ekstremalne.

Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki pływania w rekreacji. Zdrowie 
jako wartość dla jednostki i społeczeń-
stwa. Dbałość o zdrowie we wszystkich 
okresach życia.

Prozdrowotny styl życia.
Wykorzystanie dla poprawienia stanu 
swojego zdrowia w praktycznym 
działaniu opanowanych umiejętności 
ruchowych.
Zrozumienie znaczenia zdrowia jako 
dobra dla jednostki i społeczeństwa. 

Kroki narciarskie, style i techniki 
zjazdu na nartach lub desce. Zwroty, 
zatrzymania. 
Pływanie wybranym stylem.
Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki w praktycznym działaniu 
w sporcie i rekreacji.
Umiejętność oceny stopnia ryzyka 
związanego z niektórymi sportami 
i wysiłkiem  zycznym.

Sposoby ochrony i dbania o zdrowie 
we wszystkich okresach życia.
Walory rekreacyjne i zdrowotne 
narciarstwa i pływania.
Historia narciarstwa w Polsce, osiągnię-
cia polskich zawodników. Olimpiady 
zimowe.
Historyczne polskie osiągnięcia 
w sportach wodnych.
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Cykl 4. Ćwiczenia gimnastyczne – sprawność, wytrwałość i konsekwencja

Cele kształcenia: 
Kreowanie zachowań prozdrowotnych. 

Utrwalanie wytrwałości i  konsekwencji w  podejmowanych 
działaniach na rzecz zdrowia i harmonijnego rozwoju fi zycznego.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

5–6

Ćwiczenia kształtujące. Dobór ćwiczeń 
w zależności od wieku, płci, trybu 
życia. Choroby cywilizacyjne uwarun-
kowane niedostatkiem ruchu.

Stanie na rękach, przewroty, przerzuty. 
Piramidy dwójkowe i trójkowe. 
Odpowiedzialność za zdrowie własne 
i innych.

Układy ćwiczeń na równoważni lub 
wolne. Pomiar i kontrola masy ciała. 
BMI. 

Systematyczne, dobrowolne i świado-
me podejmowanie wysiłku  zycznego. 
Pomoc i zaufanie do partnera ćwiczeń. 
Dostosowanie ćwiczeń do możliwości 
współpartnera. 
Odpowiedzialność za zdrowie własne 
i innych ludzi.
Wypoczynek a rodzaj wykonywanej 
pracy. 

Ćwiczenia kształtujące i kompensacyj-
ne w celu przeciwdziałania nega-
tywnym dla zdrowia skutkom pracy, 
w tym pracy w pozycji siedzącej i przy 
komputerze.
Obliczenie i interpretacja wskaźnika 
wagowo-wzrostowego BMI.
Samodzielny dobór ćwiczeń 
w zależności od zadania. Ćwiczenia 
kompensacyjne i korekcyjne. 
Sposoby utrzymania odpowiedniej 
masy ciała we wszystkich okresach 
życia.
Wykorzystanie w praktycznym działa-
niu opanowanych elementów techniki 
ćwiczeń gimnastycznych. Planowanie 
zadań ruchowych. 

Choroby cywilizacyjne uwarunkowane 
niedostatkiem ruchu, w szczególności 
choroby układu krążenia, układu ruchu 
i otyłość, sposoby zapobiegania im.
Zasady bezpieczeństwa podczas 
ćwiczeń na gimnastycznych.
Znaczenie ćwiczeń gimnastycznych 
dla zdrowia i urody.
Samoocena własnych możliwości.
Zestawy ćwiczeń na poszczególnych 
przyrządach gimnastycznych i technika 
ich wykonania.
Gimnastyka poranna, prawidłowa 
sylwetka, ćwiczenia kompensacyjne 
i korekcyjne.
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Cykl 5. Rekreacja i wypoczynek. Sporty zimowe, pływanie 

Cele kształcenia: 
Utrwalanie potrzeby aktywności ruchowej przez sporty zimowe 

i pływanie.

Uświadomienie powodów i  sensu starań o  zdrowie własne 
i innych.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki narciarstwa snowboardu 
i saneczkarstwa w rekreacji. Czy sport 
zawsze bywa bezpieczny? Sporty 
ekstremalne.

Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki pływania w rekreacji. Zdrowie 
jako wartość dla jednostki i społeczeń-
stwa. Dbałość o zdrowie we wszystkich 
okresach życia.

Prozdrowotny styl życia.
Wykorzystanie dla poprawienia stanu 
swojego zdrowia w praktycznym 
działaniu opanowanych umiejętności 
ruchowych.
Zrozumienie znaczenia zdrowia jako 
dobra dla jednostki i społeczeństwa. 

Kroki narciarskie, style i techniki 
zjazdu na nartach lub desce. Zwroty, 
zatrzymania. 
Pływanie wybranym stylem.
Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki w praktycznym działaniu 
w sporcie i rekreacji.
Umiejętność oceny stopnia ryzyka 
związanego z niektórymi sportami 
i wysiłkiem  zycznym.

Sposoby ochrony i dbania o zdrowie 
we wszystkich okresach życia.
Walory rekreacyjne i zdrowotne 
narciarstwa i pływania.
Historia narciarstwa w Polsce, osiągnię-
cia polskich zawodników. Olimpiady 
zimowe.
Historyczne polskie osiągnięcia 
w sportach wodnych.

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   79 20.04.2012   10:49

U. Kierczak, Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji. Zdrowie-Sport-Rekreacja; Kraków 2012 

ISBN: 978-83-7850-034-6, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 



80 SZCZEGÓŁOWE ROCZNE PLANY PRACY

Cykl 6. Piłka siatkowa – współpraca i współdziałanie

Cele kształcenia: 
Utrwalenie umiejętności podejmowania decyzji i  współpracy 

w  grupie oraz umiejętności podporządkowania się określonym 
regułom działania w zespole. 

Zasady kultury kibicowania i dopingowania swoim faworytom – 
kulturalny kibic.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

Rekreacyjne formy z elementami 
siatkówki doskonalące działanie zespo-
łowe oraz umiejętność podejmowania 
decyzji.

Rywalizacja sportowa. Organizacja 
szkolnego turnieju w piłce siatkowej. 
Środowisko sprzyjające zdrowiu.

Współpraca i współdziałanie w zespo-
le. Podporządkowanie się decyzjom 
trenera i kapitana zespołu. Wzajemna 
pomoc i motywacja w podejmowaniu 
zespołowego wysiłku.
Właściwe zachowanie się w sytuacjach 
spornych – kultura dyskusji, kultura 
kibicowania.
Uświadomienie związku między 
zdrowiem a środowiskiem.

Zastosowanie poznanych elementów 
techniki i taktyki w zespołowych 
formach aktywności  zycznej.
Współdziałanie w grze z zastosowa-
niem poznanych elementów techniki. 
Organizacja turnieju szkolnego, 
przepisy gry, sędziowanie zawodów. 

Warunki środowiska sprzyjającego 
zdrowiu.
Zasady współdziałania zespołowego. 
Współdziałanie sędziów podczas 
sędziowania zawodów, gestykulacja 
sędziego.
Zasady organizacji i systemy i rodzaje 
rozgrywek piłki siatkowej.
Polska i światowa liga siatkówki, 
drużyny i ich osiągnięcia. 

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   80 20.04.2012   10:49

81Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy II

Cykl 7. Taniec, ruch i muzyka

Cele kształcenia: 
Rozwijanie zdolności rytmiczno-tanecznych, harmonii i pięk-

na ruchu. 

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

Taniec towarzyski – polonez. Podsta-
wowe kroki i  gury taneczne. 
Ocena rówieśnicza. 

Ćwiczenia z muzyką. Muzyka i taniec 
jako forma terapii. Stereotypy w po-
strzeganiu osób chorych psychicznie 
i dyskryminowanych (HIV).

Akceptacja odmienności innych. 
Zrozumienie chorób psychicznych, 
właściwe zachowanie się względem 
osób chorych. 
Ocena własna wykonania zadania i jej 
konfrontacja z oceną rówieśników.
Obiektywna ocena współćwiczących.
Konstruktywne przekazywanie i od-
bieranie pozytywnych i negatywnych 
informacji zwrotnych oraz radzenia 
sobie z krytyką.

Polonez, krok podstawowy,  gury. 
Własny układ taneczny w rytmie 
poloneza. Swobodne improwizacje 
ruchowe inspirowane muzyką, 
wyrażanie uczuć w ruchu. Ćwiczenia 
relaksacyjne.
Opracowanie i wykonanie indywidu-
alnie lub w parze dowolnego układu 
tańca.

Przyczyny i skutki stereotypów i styg-
matyzacji osób chorych psychicznie 
i dyskryminowanych społecznie. 
Powiązanie tradycji i obyczajów 
regionu z tradycją i kulturą Polski.
Zasady kulturalnego zachowania się 
w czasie zabaw tanecznych.
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Cykl 6. Piłka siatkowa – współpraca i współdziałanie

Cele kształcenia: 
Utrwalenie umiejętności podejmowania decyzji i  współpracy 

w  grupie oraz umiejętności podporządkowania się określonym 
regułom działania w zespole. 

Zasady kultury kibicowania i dopingowania swoim faworytom – 
kulturalny kibic.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4
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trenera i kapitana zespołu. Wzajemna 
pomoc i motywacja w podejmowaniu 
zespołowego wysiłku.
Właściwe zachowanie się w sytuacjach 
spornych – kultura dyskusji, kultura 
kibicowania.
Uświadomienie związku między 
zdrowiem a środowiskiem.

Zastosowanie poznanych elementów 
techniki i taktyki w zespołowych 
formach aktywności  zycznej.
Współdziałanie w grze z zastosowa-
niem poznanych elementów techniki. 
Organizacja turnieju szkolnego, 
przepisy gry, sędziowanie zawodów. 

Warunki środowiska sprzyjającego 
zdrowiu.
Zasady współdziałania zespołowego. 
Współdziałanie sędziów podczas 
sędziowania zawodów, gestykulacja 
sędziego.
Zasady organizacji i systemy i rodzaje 
rozgrywek piłki siatkowej.
Polska i światowa liga siatkówki, 
drużyny i ich osiągnięcia. 
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Cykl 7. Taniec, ruch i muzyka
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Obiektywna ocena współćwiczących.
Konstruktywne przekazywanie i od-
bieranie pozytywnych i negatywnych 
informacji zwrotnych oraz radzenia 
sobie z krytyką.

Polonez, krok podstawowy,  gury. 
Własny układ taneczny w rytmie 
poloneza. Swobodne improwizacje 
ruchowe inspirowane muzyką, 
wyrażanie uczuć w ruchu. Ćwiczenia 
relaksacyjne.
Opracowanie i wykonanie indywidu-
alnie lub w parze dowolnego układu 
tańca.

Przyczyny i skutki stereotypów i styg-
matyzacji osób chorych psychicznie 
i dyskryminowanych społecznie. 
Powiązanie tradycji i obyczajów 
regionu z tradycją i kulturą Polski.
Zasady kulturalnego zachowania się 
w czasie zabaw tanecznych.
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Cykl 8. Piłka nożna – zawodnik, sędzia, kibic 

Cele kształcenia: 
Utrwalenie umiejętności współpracy w grupie i podporządko-

wania się określonym regułom działania w zespole. Zasady kultury 

kibicowania i  dopingowania swoich faworytów. Konstruktywna 
rola kibiców sportowych.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

Gra z wykorzystaniem poznanych 
elementów techniki. Organizacja 
zawodów szkolnych. Sędziowanie. 
Kulturalne kibicowanie. Fair play 
w piłce nożnej.

Rekreacyjne formy piłki nożnej. Futsal, 
piłka nożna plażowa. Racjonalne 
gospodarowanie czasem. 

Przestrzeganie zasad współżycia 
społecznego na boisku i w życiu 
codziennym.
Właściwe zachowanie się w roli 
zawodnika oraz kibica zarówno w sytu-
acji zwycięstwa, jak i porażki.
Racjonalne gospodarowanie wolnym 
czasem. Planowanie czasu pracy 
i wypoczynku.

Opracowanie metodą projektu infor-
macji o pozytywnych i negatywnych 
aspektach sportu wyczynowego.
Wiarygodne źródła informacji dotyczą-
ce zdrowia i sportu.
Prowadzenie piłki w dwójkach i w trój-
kach. Prowadzenie piłki w dwójkach 
i trójkach ze strzałem na bramkę.
Współpraca w zespole w czasie wyko-
nywania zaplanowanych elementów 
taktyki gry.

Zasady racjonalnego gospodarowania 
czasem.
Zasady współpracy zespołowej 
w sporcie i w życiu codziennym.
Sposoby organizowania rozgrywek 
szkolnych, systemy rozgrywek elimina-
cyjnych i  nałowych.
Polscy piłkarze w drużynach euro-
pejskich. Światowe kluby piłkarskie. 
Mistrzostwa kraju, Europy i świata.
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Cykl 9. Sport i zdrowie. Sportowa rywalizacja

Cele kształcenia: 
Wdrażanie do dbałości o swoje zdrowie, do aktywnego wypo-

czynku oraz podnoszenia aktywności ruchowej przez różnego ro-
dzaju formy rekreacji, turystyki i współzawodnictwa sportowego.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

Przygotowanie i organizacja szkolnego 
Dnia Sportu i Zdrowia. 

Przygotowanie i realizacja projektu 
„Ochrona zdrowia”. Współuczestnic-
two i współpraca ludzi, organizacji 
i instytucji w działaniach na rzecz 
zdrowia.

Kreatywność. Dyskusja, negocjacje, 
burza mózgów i drzewo decyzyjne 
jako metody poszukiwania rozwiązań 
i tworzenia nowych pomysłów.
Umiejętność podjęcia zadań 
adekwatnie do własnych uzdolnień 
i możliwości.
Samobadanie, samokontrola i samo-
ochrona zdrowia.

Wykorzystanie w praktycznym 
działaniu umiejętności technicznych 
z poszczególnych dyscyplin sporto-
wych.
Realizacja zadań metodą projektów. 

Organizacja rozgrywek sportowych. 
Przepisy rozgrywania zawodów sporto-
wych w poszczególnych dyscyplinach, 
sędziowanie. 
Znaczenie sportu w życiu człowieka.
Aktywny pacjent, podstawowe prawa 
pacjenta.
Badania pro laktyczne w okresie 
całego życia.
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Cykl 8. Piłka nożna – zawodnik, sędzia, kibic 

Cele kształcenia: 
Utrwalenie umiejętności współpracy w grupie i podporządko-

wania się określonym regułom działania w zespole. Zasady kultury 

kibicowania i  dopingowania swoich faworytów. Konstruktywna 
rola kibiców sportowych.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

Gra z wykorzystaniem poznanych 
elementów techniki. Organizacja 
zawodów szkolnych. Sędziowanie. 
Kulturalne kibicowanie. Fair play 
w piłce nożnej.

Rekreacyjne formy piłki nożnej. Futsal, 
piłka nożna plażowa. Racjonalne 
gospodarowanie czasem. 

Przestrzeganie zasad współżycia 
społecznego na boisku i w życiu 
codziennym.
Właściwe zachowanie się w roli 
zawodnika oraz kibica zarówno w sytu-
acji zwycięstwa, jak i porażki.
Racjonalne gospodarowanie wolnym 
czasem. Planowanie czasu pracy 
i wypoczynku.

Opracowanie metodą projektu infor-
macji o pozytywnych i negatywnych 
aspektach sportu wyczynowego.
Wiarygodne źródła informacji dotyczą-
ce zdrowia i sportu.
Prowadzenie piłki w dwójkach i w trój-
kach. Prowadzenie piłki w dwójkach 
i trójkach ze strzałem na bramkę.
Współpraca w zespole w czasie wyko-
nywania zaplanowanych elementów 
taktyki gry.

Zasady racjonalnego gospodarowania 
czasem.
Zasady współpracy zespołowej 
w sporcie i w życiu codziennym.
Sposoby organizowania rozgrywek 
szkolnych, systemy rozgrywek elimina-
cyjnych i  nałowych.
Polscy piłkarze w drużynach euro-
pejskich. Światowe kluby piłkarskie. 
Mistrzostwa kraju, Europy i świata.
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Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy III technikum

Cele ogólne dla klasy III:
1. Świadomość zależności zdrowia od aktywności fi zycznej. 
2. Utrwalenie potrzeby udziału w  różnych formach aktywności 

sportowo-rekreacyjnej.

3. Zachowania prozdrowotne, praktyczne wykorzystanie wiedzy 
o zdrowiu w życiu codziennym. 
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85Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy III technikum

Cykl 1. Diagnoza i samoocena rozwoju  zycznego i aktywności  zycznej

Cele kształcenia: 
Samoocena rozwoju i sprawności fi zycznej.
Planowanie własnego rozwoju.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2 Ocena własnej sprawności  zycznej. 
Samoocena i porównanie uzyskanych 
wyników.

Obiektywna ocena swojej aktywności 
 zycznej oraz możliwości i umiejętno-
ści ruchowych.

Testy analityczne i syntetyczne oce-
niające sprawność  zyczną. Zestawy 
ćwiczeń kształtujące określone cechy 
motoryczne.

Samodzielny wybór testu, wykonanie 
i interpretacja wyników.
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Cykl 2. Lekkoatletyka – biegi, skoki, rzuty 

Cele kształcenia: 
Rozwijanie i doskonalenie sprawności kondycyjnej, koordyna-

cyjnej i morfofunkcjonalnej.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

5–6

Ćwiczenia w terenie, zabawy biegowe. 
Pokonywanie naturalnych przeszkód.

Organizacja klasowych lub szkolnych 
zawodów lekkoatletycznych. Realiza-
cja zadań metodą projektu.

Wykorzystanie w praktyce, w czasie 
rywalizacji sportowej opanowanych 
elementów techniki biegów, skoków 
i rzutów. Sędziowanie zawodów.

Udział w rywalizacji sportowej z wyko-
rzystaniem opanowanych elementów 
techniki biegów, skoków i rzutów.
Zasada fair play zawodników i sędziów 
w konkurencjach lekkoatletycznych.
Samoocena osiąganych wyników 
i możliwości ich poprawy.

Zastosowanie poznanych elementów 
techniki i taktyki w indywidualnych 
formach aktywności  zycznej.
Realizacja zadań metodą projektu 
edukacyjnego. 

Rodzaje dyscyplin lekkoatletycznych.
Urządzenia i sprzęt w konkurencjach 
lekkoatletycznych.
Walory rekreacyjne i zdrowotne lekkiej 
atletyki.
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Cykl 3. Piłka ręczna i koszykówka – fair play w zespołowych grach kontaktowych

Cele kształcenia: 
Praktyczne wykorzystanie umiejętności panowania nad emo-

cjami oraz przekazywania i przyjmowania krytycznych uwag. 

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

4–6

Ćwiczenia i gry z elementami piłki 
ręcznej i koszykówki. Podania, rzuty, 
kozłowanie. Samodzielne opracowanie 
zestawu ćwiczeń doskonalących 
określone umiejętności techniczne.

Wykorzystanie opanowanych 
elementów techniki w grze właści-
wej. Rozgrywki klasowe. Przepisy 
i sędziowanie.

Rekreacyjne formy koszykówki i piłki 
ręcznej. Przygotowanie turnieju dla 
młodszych klas. Praca metodą projektu.

Współpraca i współdziałanie a rywa-
lizacja.
Sprawiedliwe i obiektywne werdykty 
sędziowskie.
Właściwe zachowanie się na 
boisku i trybunach zarówno w czasie 
zwycięstwa, jak i porażki – czysta gra 
i kulturalny doping.
Zachęcenie innych własnym przykła-
dem do aktywności  zycznej.

Wykorzystanie poznanych elemen-
tów techniki i taktyki w rywalizacji 
sportowej. Gry i ćwiczenia z kształtu-
jące i doskonalące elementy techniki 
koszykarza i piłkarza ręcznego.
Realizacja zadań metodą projektu.

Dobór ćwiczeń kształtujących 
określone umiejętności ruchowe. Plan 
treningowy. Przygotowanie i realizacja 
projektu.
Przepisy gry właściwej i różnorodnych 
odmian rekreacyjnych. 
Sędziowanie, gesty sędziowskie.
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Cykl 2. Lekkoatletyka – biegi, skoki, rzuty 

Cele kształcenia: 
Rozwijanie i doskonalenie sprawności kondycyjnej, koordyna-

cyjnej i morfofunkcjonalnej.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości
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3–4

5–6

Ćwiczenia w terenie, zabawy biegowe. 
Pokonywanie naturalnych przeszkód.

Organizacja klasowych lub szkolnych 
zawodów lekkoatletycznych. Realiza-
cja zadań metodą projektu.

Wykorzystanie w praktyce, w czasie 
rywalizacji sportowej opanowanych 
elementów techniki biegów, skoków 
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Walory rekreacyjne i zdrowotne lekkiej 
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Cykl 4. Ćwiczenia gimnastyczne – sprawność, wytrwałość i konsekwencja

Cele kształcenia: 
Wykorzystanie w życiu nabytej wiedzy i umiejętności rucho-

wych.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

5–6

Ćwiczenia kształtujące wybrane partie 
mięśniowe. Dobór ćwiczeń. Indywidual-
ny plan treningowy.

Gimnastyka ciała i ducha. Ćwiczenia 
relaksacyjne. Elementy treningu 
autogennego. Elementy jogi.

Gimnastyka dla każdego. Gimnastyka 
artystyczna, akrobatyczna i lecznicza.
Znaczenie zdrowotne i rekreacyjne 
ćwiczeń gimnastycznych.

Systematyczne, dobrowolne i świado-
me podejmowanie wysiłku  zycznego. 
Dostosowanie ćwiczeń możliwości.
Relaks. 

Samodzielny dobór ćwiczeń w zależ-
ności od zadania.
Ćwiczenia relaksacyjne. Trening 
autogenny. 
Wykorzystanie w praktycznym działa-
niu opanowanych elementów techniki 
ćwiczeń gimnastycznych. 
Planowanie zadań ruchowych. 

Zdrowotne walory ćwiczeń gimna-
stycznych.
Dobór ćwiczeń w zależności od 
potrzeb i przeznaczenia. 
Rodzaje ćwiczeń gimnastycznych.
Zasady konstruowania indywidualnego 
planu treningowego. 
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Cykl 5. Piłka siatkowa – współpraca i współdziałanie

Cele kształcenia: 
Wykorzystanie w działaniach rekreacyjnych opanowanych umie-

jętności.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

Rekreacyjne formy z siatkówki. Zabawy 
siatkarskie, siatkówka plażowa. Przepi-
sy i sędziowanie.

Rywalizacja sportowa. Organizacja 
szkolnego turnieju w siatkowej piłce 
plażowej. Projekt.

Zachęcanie, swoim przykładem innych 
do rekreacji i aktywności  zycznej.
Wzajemna pomoc i mobilizacja.
Właściwe zachowanie się w sytuacjach 
spornych – kultura dyskusji, kultura 
kibicowania.

Zastosowanie poznanych elementów 
techniki i taktyki piłki siatkowej 
w rekreacji. 
Organizacja turnieju szkolnego, 
przepisy gry, sędziowanie zawodów. 
Planowanie działań.
Realizacja zadań metodą projektu.

Zasady organizacji i systemy i rodzaje 
rozgrywek piłki siatkowej.
Rekreacyjne i zdrowotne walory 
siatkówki.
Zasady organizacji pracy w projekcie.
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relaksacyjne. Elementy treningu 
autogennego. Elementy jogi.

Gimnastyka dla każdego. Gimnastyka 
artystyczna, akrobatyczna i lecznicza.
Znaczenie zdrowotne i rekreacyjne 
ćwiczeń gimnastycznych.

Systematyczne, dobrowolne i świado-
me podejmowanie wysiłku  zycznego. 
Dostosowanie ćwiczeń możliwości.
Relaks. 

Samodzielny dobór ćwiczeń w zależ-
ności od zadania.
Ćwiczenia relaksacyjne. Trening 
autogenny. 
Wykorzystanie w praktycznym działa-
niu opanowanych elementów techniki 
ćwiczeń gimnastycznych. 
Planowanie zadań ruchowych. 

Zdrowotne walory ćwiczeń gimna-
stycznych.
Dobór ćwiczeń w zależności od 
potrzeb i przeznaczenia. 
Rodzaje ćwiczeń gimnastycznych.
Zasady konstruowania indywidualnego 
planu treningowego. 
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Cykl 5. Piłka siatkowa – współpraca i współdziałanie

Cele kształcenia: 
Wykorzystanie w działaniach rekreacyjnych opanowanych umie-

jętności.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1–2

3–4

Rekreacyjne formy z siatkówki. Zabawy 
siatkarskie, siatkówka plażowa. Przepi-
sy i sędziowanie.

Rywalizacja sportowa. Organizacja 
szkolnego turnieju w siatkowej piłce 
plażowej. Projekt.

Zachęcanie, swoim przykładem innych 
do rekreacji i aktywności  zycznej.
Wzajemna pomoc i mobilizacja.
Właściwe zachowanie się w sytuacjach 
spornych – kultura dyskusji, kultura 
kibicowania.

Zastosowanie poznanych elementów 
techniki i taktyki piłki siatkowej 
w rekreacji. 
Organizacja turnieju szkolnego, 
przepisy gry, sędziowanie zawodów. 
Planowanie działań.
Realizacja zadań metodą projektu.

Zasady organizacji i systemy i rodzaje 
rozgrywek piłki siatkowej.
Rekreacyjne i zdrowotne walory 
siatkówki.
Zasady organizacji pracy w projekcie.
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Cykl 6. Taniec, ruch i muzyka

Cele kształcenia: 
Wykorzystanie w  praktyce nabytych umiejętności taneczno-

-ruchowych.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1

2–3

Wybrany taniec towarzyski. Przygo-
towanie układu tanecznego według 
inwencji uczniów. 

Fat burning, Step-Step, Aerobic-dance. 
Przygotowanie zestawu ćwiczeń we-
dług inwencji uczniów. Prowadzenie 
zajęć dla grupy rówieśników.

Zachęcanie innych przez osobisty 
przykład do aktywności  zycznej. 
Samodzielny wybór określonej aktyw-
ności w zależności od zainteresowań 
i potrzeb.

Opracowanie i wykonanie indywidu-
alnie lub w parze dowolnego układu 
tańca.
Rodzaje aerobiku. 
Opracowanie i prowadzenie zajęć 
ruchowych dla rówieśników.

Dobór ruchu i aktywności  zycznej 
w zależności od zainteresowań 
i możliwości.
Zasady kulturalnego zachowania się 
w czasie zabaw tanecznych.
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Cykl 7. Piłka nożna – zawodnik, sędzia, kibic 

Cele kształcenia: 
Utrwalenie umiejętności współpracy w grupie i podporządko-

wania się określonym regułom działania w zespole. 

Zasady kultury kibicowania i dopingowania swoich faworytów. 
Konstruktywna rola kibiców sportowych.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1

2–3

Rekreacyjne formy piłki nożnej. 
Futsal, piłka nożna plażowa. Przepisy, 
sędziowanie.

Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki w rywalizacji sportowej. 
Organizacja zawodów dla młodszych 
kolegów. Sędziowanie. Kulturalne 
kibicowanie. Fair play w piłce nożnej.

Właściwe zachowanie się w roli orga-
nizatora, trenera oraz kibica zarówno 
w sytuacji zwycięstwa, jak i porażki.
Zachęcanie innych do aktywnego 
wypoczynku.

Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki i taktyki w rekreacji. 
Rola i zadania trenera i organizatora 
turnieju.

Sposoby organizowania rozgrywek 
szkolnych, systemy rozgrywek elimina-
cyjnych i  nałowych.
Rekreacyjne i sportowe oraz zdrowotne 
walory piłki nożnej.
Korupcja i inne negatywne zjawiska 
w sporcie. 
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Cykl 6. Taniec, ruch i muzyka

Cele kształcenia: 
Wykorzystanie w  praktyce nabytych umiejętności taneczno-

-ruchowych.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1

2–3

Wybrany taniec towarzyski. Przygo-
towanie układu tanecznego według 
inwencji uczniów. 

Fat burning, Step-Step, Aerobic-dance. 
Przygotowanie zestawu ćwiczeń we-
dług inwencji uczniów. Prowadzenie 
zajęć dla grupy rówieśników.

Zachęcanie innych przez osobisty 
przykład do aktywności  zycznej. 
Samodzielny wybór określonej aktyw-
ności w zależności od zainteresowań 
i potrzeb.

Opracowanie i wykonanie indywidu-
alnie lub w parze dowolnego układu 
tańca.
Rodzaje aerobiku. 
Opracowanie i prowadzenie zajęć 
ruchowych dla rówieśników.

Dobór ruchu i aktywności  zycznej 
w zależności od zainteresowań 
i możliwości.
Zasady kulturalnego zachowania się 
w czasie zabaw tanecznych.

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   90 20.04.2012   10:49

91Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy III technikum

Cykl 7. Piłka nożna – zawodnik, sędzia, kibic 

Cele kształcenia: 
Utrwalenie umiejętności współpracy w grupie i podporządko-

wania się określonym regułom działania w zespole. 

Zasady kultury kibicowania i dopingowania swoich faworytów. 
Konstruktywna rola kibiców sportowych.

Nr 
lekcji

Tematy zajęć Realizowane zadania w zakresie

wychowania umiejętności wiadomości

1

2–3

Rekreacyjne formy piłki nożnej. 
Futsal, piłka nożna plażowa. Przepisy, 
sędziowanie.

Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki w rywalizacji sportowej. 
Organizacja zawodów dla młodszych 
kolegów. Sędziowanie. Kulturalne 
kibicowanie. Fair play w piłce nożnej.

Właściwe zachowanie się w roli orga-
nizatora, trenera oraz kibica zarówno 
w sytuacji zwycięstwa, jak i porażki.
Zachęcanie innych do aktywnego 
wypoczynku.

Wykorzystanie poznanych elementów 
techniki i taktyki w rekreacji. 
Rola i zadania trenera i organizatora 
turnieju.

Sposoby organizowania rozgrywek 
szkolnych, systemy rozgrywek elimina-
cyjnych i  nałowych.
Rekreacyjne i sportowe oraz zdrowotne 
walory piłki nożnej.
Korupcja i inne negatywne zjawiska 
w sporcie. 
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Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego – lekkoatletyka

Klasa I 

Cele kształcenia: 
Kontrola i ocena stanu wydolności organizmu. 
Rozwój motoryki. 
Doskonalenie głównych elementów techniki biegu, skoku i rzutu. 

Rozbudzenie zainteresowań lekkoatletyką. 
Przygotowanie do udziału w  pozaszkolnej rywalizacji spor-

towej.

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1
2–3

4–5
6–7
8–9
10

11–12

13–14
15–16
17–18

19
20–21

22–23

24–25
26

27–28

Organizacja zajęć. Zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć. Warunki uczestnictwa, plan pracy.
Poznajmy się – ocena poziomu umiejętności i wiadomości w zakresie ogólnego i specjalnego 
przygotowania  zycznego. 
Rozwój szybkości i siły. Gry i zabawy bieżne i skoczne. Bieg po prostym w zmiennym tempie.
Rozwój wytrzymałości. Bieg i marszobieg w terenie. Sztafety w terenie o różnym ukształtowaniu.
Rozwój zdolności szybkościowo-siłowych. Biegi po wyznaczonych trasach w formie zabawy. 
Biegi przełajowe.
Przygotowanie do samokształcenia. Zestawy ćwiczeń kształtujących szybkość według inwencji 
uczniów.
Kształtowanie mocy. Skok w dal i wzwyż sposobem naturalnym. Skoki jednorodne i różnorodne.
Gry i ćwiczenia w terenie. Pokonywanie naturalnych przeszkód.
Skoki z wysokości do 2 m na miękkie podłoże. Skoki przez przeszkody.
Skoki na przyrządach wspomagających ruch (minibatuty, maty gąbczaste, siatki).
Przygotowanie do samokształcenia. Zestawy ćwiczeń kształtujących skoczność według inwencji 
uczniów.
Rozwijanie siły. Rzuty różnego rodzaju przedmiotami o zróżnicowanym ciężarze i wielkości. 
Ćwiczenia i zadania ruchowe kształtujące się.
Rzut dyskiem. Trzymanie, zamach, krok w kole.
Ćwiczenia utylitarne. Dźwiganie i przenoszenie przedmiotów do 7 kg, na krótkich odcinkach 
w formie zadaniowej. Wyścigi rzędów i sztafet z elementami podnoszenia i przenoszenia.
Wejścia i zejścia. Wspinanie się po przyrządzie ustawionym lub zawieszonym pionowo, poziomo 
lub ukośnie.

Wychowania 
Uczestniczy we współzawodnictwie i rywalizacji sportowej. 
Zna podstawowe sposoby radzenia sobie ze stresem. Podej-
muje wysiłek  zyczny w celu rozwoju swoich umiejętności 
i sprawności. 
Jest wytrwały w dążeniu do celu. Przezwycięża zmęczenie.
Jest systematyczny i obowiązkowy. Ponosi odpowiedzialność za 
realizację podejmowanych zobowiązań. 
Rozumie postawę sportowca w życiu codziennym – samody-
scyplina, umiejętność wyrzeczeń i poświęcenie dla osiągnięcia 
efektów treningu.
Umiejętności
Zna przykłady ćwiczeń kształtujących skoczność, szybkość, 
zwinność, moc i siłę. 
Wykonuje poprawnie technicznie biegi sprinterskie i mar-
szobiegi w zróżnicowanym terenie, bieg na krótkim odcinku 
z maksymalnym przyspieszeniem, biegi przełajowe. 
Wykonuje samodzielnie ćwiczenia terenowe i ćwiczenia 
utylitarne. 
Potra  poprawnie technicznie wykonać:
–  skok w dal oraz wieloskoki, przeskoki przez przeszkody 

naturalne, skoki na różnym podłożu.
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Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

29–30

31–32
33–34

35–36
37–38

39–40
41–42

43–44

45

46–47

48–49

50–51

52–53

54–56
57–58
59–60

Przygotowanie do samokształcenia. Zestawy ćwiczeń kształtujących moc według inwencji 
uczniów.
Rozwój ogólnej sprawności przez gry zespołowe. „Dwa ognie”, piłka nożna. 
Zwinność i zręczność. Łączenie czynności ruchowych: szybki bieg z omijaniem przeszkód.
Orientacja wzrokowo-ruchowa. Szybki bieg z wyprzedzaniem innych osób poruszających się 
w tym samym i przeciwnym kierunku.
Wyścigi rzędów. Bieg w połączeniu z rzutami, omijaniem przeszkód i przewrotami.
Przygotowanie do samokształcenia. Zestawy ćwiczeń kształtujących zwinność i zręczność według 
inwencji uczniów.
Zabawy i gry z elementami biegu, skoku i rzutu.
Elementy gimnastyki podstawowej: wymachy, wznosy, skurcze, wyrzuty ramion w płaszczyznach 
zasadniczych i pozycjach obniżonych. Wspięcia, półprzysiady i przysiady.
Ćwiczenia kształtujące mięśnie ramion i nóg. Symetryczne i asymetryczne wznosy i opusty 
ramion i nóg w leżeniu przodem i tyłem. 
Ćwiczenia kształtujące mięśnie tułowia. Skłony i skrętoskłony, opad w przód, skłony w tył, skręty 
w siadzie.
Ćwiczenia równoważne bez przyrządu i na przyrządzie. Przejście równoważne z przekraczaniem 
przeszkody. 
Szybkie reagowanie na sygnały wzrokowe i dźwiękowe. Zabawy z mocowaniem. Przeciąganie 
liny, rydwany. Ćwiczenia z oporowaniem.
Skok w dal sposobem naturalnym, obliczanie odległości rozbiegu, bieg na rozbiegu, pomiar 
długości skoku.
Skok wzwyż sposobem naturalnym, obliczanie odległości rozbiegu, bieg na rozbiegu, pomiar 
wysokości skoku.
Rzut dyskiem. Praca ramion i nóg. Technika rzutu. Obliczanie długości rzutu.
Bieg na krótkim odcinku z maksymalną szybkością. Pomiar czasu biegu.
Klasowy wielobój lekkoatletyczny. Przygotowanie zawodów, ustalenie regulaminu poszcze-
gólnych konkurencji, wybór sędziów. Wybór miejsca zawodów, zabezpieczenie potrzebnych 
materiałów. System punktacji.

–  rzut dyskiem oraz rzuty do celu i na odległość różnymi przy-
borami typowymi i nietypowymi o zróżnicowanej wielkości 
i masie;

–  ćwiczenia kształtujące wybrane partie mięśniowe i wybrane 
cechy motoryczne.

Wiadomości
Wie, co oznaczają predyspozycje do uprawiania wybranej 
dyscypliny sportu.
Z pomocą nauczyciela przygotowuje zawody międzyklasowe 
w biegach, skokach i rzutach. 
Potra  wykonać pomiar czasu biegu, długości skoku, wysokości 
skoku i długości rzutu.
Zna i stosuje w praktyce podstawowe przepisy związane 
z bezpieczeństwem zajęć w terenie, z elementami biegów, 
skoków i rzutów.
Wie, jaka jest różnica pomiędzy treningiem sportowym a ćwi-
czeniami rekreacyjnymi.
Zna osiągnięcia czołowych polskich lekkoatletów.

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   93 20.04.2012   10:49

U. Kierczak, Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji. Zdrowie-Sport-Rekreacja; Kraków 2012 

ISBN: 978-83-7850-034-6, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 



Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego – lekkoatletyka

Klasa I 

Cele kształcenia: 
Kontrola i ocena stanu wydolności organizmu. 
Rozwój motoryki. 
Doskonalenie głównych elementów techniki biegu, skoku i rzutu. 

Rozbudzenie zainteresowań lekkoatletyką. 
Przygotowanie do udziału w  pozaszkolnej rywalizacji spor-

towej.

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1
2–3

4–5
6–7
8–9
10

11–12

13–14
15–16
17–18

19
20–21

22–23

24–25
26

27–28

Organizacja zajęć. Zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć. Warunki uczestnictwa, plan pracy.
Poznajmy się – ocena poziomu umiejętności i wiadomości w zakresie ogólnego i specjalnego 
przygotowania  zycznego. 
Rozwój szybkości i siły. Gry i zabawy bieżne i skoczne. Bieg po prostym w zmiennym tempie.
Rozwój wytrzymałości. Bieg i marszobieg w terenie. Sztafety w terenie o różnym ukształtowaniu.
Rozwój zdolności szybkościowo-siłowych. Biegi po wyznaczonych trasach w formie zabawy. 
Biegi przełajowe.
Przygotowanie do samokształcenia. Zestawy ćwiczeń kształtujących szybkość według inwencji 
uczniów.
Kształtowanie mocy. Skok w dal i wzwyż sposobem naturalnym. Skoki jednorodne i różnorodne.
Gry i ćwiczenia w terenie. Pokonywanie naturalnych przeszkód.
Skoki z wysokości do 2 m na miękkie podłoże. Skoki przez przeszkody.
Skoki na przyrządach wspomagających ruch (minibatuty, maty gąbczaste, siatki).
Przygotowanie do samokształcenia. Zestawy ćwiczeń kształtujących skoczność według inwencji 
uczniów.
Rozwijanie siły. Rzuty różnego rodzaju przedmiotami o zróżnicowanym ciężarze i wielkości. 
Ćwiczenia i zadania ruchowe kształtujące się.
Rzut dyskiem. Trzymanie, zamach, krok w kole.
Ćwiczenia utylitarne. Dźwiganie i przenoszenie przedmiotów do 7 kg, na krótkich odcinkach 
w formie zadaniowej. Wyścigi rzędów i sztafet z elementami podnoszenia i przenoszenia.
Wejścia i zejścia. Wspinanie się po przyrządzie ustawionym lub zawieszonym pionowo, poziomo 
lub ukośnie.

Wychowania 
Uczestniczy we współzawodnictwie i rywalizacji sportowej. 
Zna podstawowe sposoby radzenia sobie ze stresem. Podej-
muje wysiłek  zyczny w celu rozwoju swoich umiejętności 
i sprawności. 
Jest wytrwały w dążeniu do celu. Przezwycięża zmęczenie.
Jest systematyczny i obowiązkowy. Ponosi odpowiedzialność za 
realizację podejmowanych zobowiązań. 
Rozumie postawę sportowca w życiu codziennym – samody-
scyplina, umiejętność wyrzeczeń i poświęcenie dla osiągnięcia 
efektów treningu.
Umiejętności
Zna przykłady ćwiczeń kształtujących skoczność, szybkość, 
zwinność, moc i siłę. 
Wykonuje poprawnie technicznie biegi sprinterskie i mar-
szobiegi w zróżnicowanym terenie, bieg na krótkim odcinku 
z maksymalnym przyspieszeniem, biegi przełajowe. 
Wykonuje samodzielnie ćwiczenia terenowe i ćwiczenia 
utylitarne. 
Potra  poprawnie technicznie wykonać:
–  skok w dal oraz wieloskoki, przeskoki przez przeszkody 

naturalne, skoki na różnym podłożu.
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Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

29–30

31–32
33–34

35–36
37–38

39–40
41–42

43–44

45

46–47

48–49

50–51

52–53

54–56
57–58
59–60

Przygotowanie do samokształcenia. Zestawy ćwiczeń kształtujących moc według inwencji 
uczniów.
Rozwój ogólnej sprawności przez gry zespołowe. „Dwa ognie”, piłka nożna. 
Zwinność i zręczność. Łączenie czynności ruchowych: szybki bieg z omijaniem przeszkód.
Orientacja wzrokowo-ruchowa. Szybki bieg z wyprzedzaniem innych osób poruszających się 
w tym samym i przeciwnym kierunku.
Wyścigi rzędów. Bieg w połączeniu z rzutami, omijaniem przeszkód i przewrotami.
Przygotowanie do samokształcenia. Zestawy ćwiczeń kształtujących zwinność i zręczność według 
inwencji uczniów.
Zabawy i gry z elementami biegu, skoku i rzutu.
Elementy gimnastyki podstawowej: wymachy, wznosy, skurcze, wyrzuty ramion w płaszczyznach 
zasadniczych i pozycjach obniżonych. Wspięcia, półprzysiady i przysiady.
Ćwiczenia kształtujące mięśnie ramion i nóg. Symetryczne i asymetryczne wznosy i opusty 
ramion i nóg w leżeniu przodem i tyłem. 
Ćwiczenia kształtujące mięśnie tułowia. Skłony i skrętoskłony, opad w przód, skłony w tył, skręty 
w siadzie.
Ćwiczenia równoważne bez przyrządu i na przyrządzie. Przejście równoważne z przekraczaniem 
przeszkody. 
Szybkie reagowanie na sygnały wzrokowe i dźwiękowe. Zabawy z mocowaniem. Przeciąganie 
liny, rydwany. Ćwiczenia z oporowaniem.
Skok w dal sposobem naturalnym, obliczanie odległości rozbiegu, bieg na rozbiegu, pomiar 
długości skoku.
Skok wzwyż sposobem naturalnym, obliczanie odległości rozbiegu, bieg na rozbiegu, pomiar 
wysokości skoku.
Rzut dyskiem. Praca ramion i nóg. Technika rzutu. Obliczanie długości rzutu.
Bieg na krótkim odcinku z maksymalną szybkością. Pomiar czasu biegu.
Klasowy wielobój lekkoatletyczny. Przygotowanie zawodów, ustalenie regulaminu poszcze-
gólnych konkurencji, wybór sędziów. Wybór miejsca zawodów, zabezpieczenie potrzebnych 
materiałów. System punktacji.

–  rzut dyskiem oraz rzuty do celu i na odległość różnymi przy-
borami typowymi i nietypowymi o zróżnicowanej wielkości 
i masie;

–  ćwiczenia kształtujące wybrane partie mięśniowe i wybrane 
cechy motoryczne.

Wiadomości
Wie, co oznaczają predyspozycje do uprawiania wybranej 
dyscypliny sportu.
Z pomocą nauczyciela przygotowuje zawody międzyklasowe 
w biegach, skokach i rzutach. 
Potra  wykonać pomiar czasu biegu, długości skoku, wysokości 
skoku i długości rzutu.
Zna i stosuje w praktyce podstawowe przepisy związane 
z bezpieczeństwem zajęć w terenie, z elementami biegów, 
skoków i rzutów.
Wie, jaka jest różnica pomiędzy treningiem sportowym a ćwi-
czeniami rekreacyjnymi.
Zna osiągnięcia czołowych polskich lekkoatletów.
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Klasa II

Cele kształcenia:
Podwyższenie sprawności.
Doskonalenie umiejętności techniki biegu, skoku i rzutu. 

Kształtowanie doświadczenia startowego. 
Wdrażanie do systematycznej aktywności fi zycznej.

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1
2

3–4

5–6
7–8

9–10

11–12
13–14
15–16

17–18

19–20
21–25
26–27

28–29
30–31

32–33

Organizacja zajęć. Warunki uczestnictwa, plan pracy. Zasady bezpieczeństwa na zajęciach.
Ustalenie zasad pracy. Wdrażanie do pracy samodzielnej i do samodyscypliny. Podstawowe 
ćwiczenia rozgrzewki.
Rozwój. Ocena poziomu umiejętności i wiadomości w zakresie ogólnego i specjalnego przygoto-
wania  zycznego, porównanie wyników z klasy I.
Ćwiczenia kształtujące i doskonalące elementy techniki biegów krótkich. 
Nauka startu niskiego w formie zabawowej i ścisłej. Bieg z maksymalnym przyspieszeniem na 
odcinku startowym.
Gry zespołowe i zabawy bieżne. Ćwiczenia biegowe. Biegi sztafetowe. Podanie pałeczki 
sztafetowej.
Bieg po prostej i po wirażu z pałeczką sztafetową.
Rozwój zdolności szybkościowo-siłowych i zręczności przez ćwiczenia i gry w terenie.
Bieg przełajowy. Pokonywanie naturalnych przeszkód. Umiejętność rozłożenia sił w czasie 
dłuższego wysiłku.
Rozwój ogólnej wytrzymałości. Atletyka terenowa. Pokonywanie przeszkód naturalnych: skoki 
w głąb ze skarpy, skoki przez rowy do szerokości 1 m.
Wycieczka cztero-, pięciogodzinna na trasie do 8 km w zróżnicowanym terenie.
Bieg w zróżnicowanym terenie, pokonywanie podbiegów (200–300 m). 
Samodzielne ćwiczenia. Zestawy ćwiczeń gimnastyki codziennej kształtujące wybrane zdolności 
motoryczne.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe, zespołowe gry sportowe.
Ćwiczenia podtrzymujące wytrzymałość ogólną i siłową. Gry i zabawy z elementami współza-
wodnictwa.
Rzuty. Rzuty z miejsca do celu stałego i ruchomego.

Wychowania
Samodzielnie podejmuje systematyczne ćwiczenia i zadania 
rozwijające, określone cechy motoryczne. Jest odpowiedzial-
ny i obowiązkowy. Samodzielnie realizuje określony plan 
treningowy.
Dostrzega związek pomiędzy osiąganymi wynikami a pozio-
mem zaangażowania się w wypełnianie zadań.
Jest uczciwy w sportowej rywalizacji, przestrzega zasady fair 
play. 
Rozróżnia pojęcia przyjaźni w życiu codziennym i rywalizacji 
w czasie zawodów sportowych.
Dokonuje obiektywnej oceny swoich umiejętności i wiadomości.
Dostrzega i wykorzystuje specjalne predyspozycje  zyczne 
i psychiczne do uprawiania określonych dyscyplin sportowych. 
Potra  poradzić sobie ze stresem startowym. 
Właściwie zachowuje się na zawodach sportowych w roli 
zawodnika i kibica.
Potra  się zachować poprawnie w sytuacji porażki swojej lub 
swoich faworytów.
Jest bezstronny w pełnieniu roli sędziego. Potra  przedstawić 
i obronić swoje zdanie. 
Umiejętności
Potra  dobrać zestaw ćwiczeń do kształtowania określonych 
cech motoryki. 
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34–35

36–37

38–39

41–42

43–44

45–46

47–48
49–50
51–52
53–54

55–56

57–58 

59–60 

Rzut oszczepem. Technika rzutu, rozbieg, krok przestawny. Rzuty różnorodnymi przyborami 
o zróżnicowanej wadze i wielkości do celu i na odległość.
Kształtowanie siły. Dźwiganie i przenoszenie przedmiotów o zróżnicowanej wielkości i ciężarze 
(do 8 kg) na krótkich odcinkach (do 7 m). 
Szkolne zawody w biegach i rzutach. Pomiar szybkości biegu, sędziowanie, pomiar długości 
rzutu. 
Ćwiczenia skoczności. Wieloboje skoków. Skoki zajęcze, skoki zawrotne i kuczne. Wyskoki 
i zeskoki. Skoki z miejsca i z rozbiegu.
Skok w dal. Odbicie z deski. Bieg na krótkim rozbiegu.
Skoki jednorodne i różnorodne (łączone, jednonóż, obunóż, w dal i wzwyż). Wyścigi z elementa-
mi biegów i skoków.
Skoki z wysokości (do 2 m) na miękkie podłoże. Skoki przez przeszkody z pomocą partnera oraz 
z użyciem nietypowych sprzętów (tyczki, kładki). 
Zabawy skoczne z wykorzystaniem przyrządów typowych i nietypowych (batuty, maty, siatki).
Skok wzwyż sposobem naturalnym. Rozbieg i odbicie.
Podstawowe elementy techniki w skoku w dal. Utrwalenie umiejętności w formie gier i zabaw.
Podstawowe elementy skoku wzwyż sposobem. Rozbieg i wyskok w górę. Utrwalenie umiejętno-
ści w formie gier i zabaw.
Przygotowanie międzyklasowych zawodów w biegach, skokach i rzutach. Miejsca startowe, 
sędziowanie w dyscyplinach lekkoatletycznych. 
Międzyklasowe zawody sportowe w biegach, skokach i rzutach. Pomiar i interpretacja podstawo-
wych wyników.
Podsumowanie efektów pracy, zadania do samodzielnego usprawniania w czasie wakacji.

Potra  dokonać samooceny swoich umiejętności i wiadomości.
Wykonuje próbę oceniającą sprawność składającą się z biegu, 
skoku, rzutu.
Wykonuje marszobieg terenowy z pokonywaniem naturalnych 
przeszkód. 
Poprawnie wykonuje start niski i wysoki. Potra  poprawnie 
technicznie wykonać rzut oszczepem oraz skok w dal i wzwyż.
Umie dokonać pomiaru długości skoku i rzutu, wysokości skoku 
oraz czasu biegu. 
Potra  wykorzystać nabyte umiejętności techniki biegów, 
skoków i rzutów w rywalizacji sportowej.
Potra  pracować w grupie, realizując przydzielone zadania 
związane z organizacją międzyklasowych zawodów sporto-
wych.
Potra  wykorzystać naturalne warunki terenu do rekreacji.
Wiadomości
Zna sposoby rozwijania wytrzymałości ogólnej, siłowej, 
szybkościowej i specjalnej.
Zna przepisy rekreacyjnych gier z wykorzystaniem skoków, 
biegów i rzutów.
Wie, jak rozłożyć siły w trakcie dłuższego wysiłku.
Wie, jakie są główne konkurencje lekkoatletyczne. 
Zna zasady organizacji zawodów lekkoatletycznych.
Zna rekreacyjne i zdrowotne walory uprawiania lekkiej atletyki.
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Klasa II

Cele kształcenia:
Podwyższenie sprawności.
Doskonalenie umiejętności techniki biegu, skoku i rzutu. 

Kształtowanie doświadczenia startowego. 
Wdrażanie do systematycznej aktywności fi zycznej.

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1
2

3–4

5–6
7–8

9–10

11–12
13–14
15–16

17–18

19–20
21–25
26–27

28–29
30–31

32–33

Organizacja zajęć. Warunki uczestnictwa, plan pracy. Zasady bezpieczeństwa na zajęciach.
Ustalenie zasad pracy. Wdrażanie do pracy samodzielnej i do samodyscypliny. Podstawowe 
ćwiczenia rozgrzewki.
Rozwój. Ocena poziomu umiejętności i wiadomości w zakresie ogólnego i specjalnego przygoto-
wania  zycznego, porównanie wyników z klasy I.
Ćwiczenia kształtujące i doskonalące elementy techniki biegów krótkich. 
Nauka startu niskiego w formie zabawowej i ścisłej. Bieg z maksymalnym przyspieszeniem na 
odcinku startowym.
Gry zespołowe i zabawy bieżne. Ćwiczenia biegowe. Biegi sztafetowe. Podanie pałeczki 
sztafetowej.
Bieg po prostej i po wirażu z pałeczką sztafetową.
Rozwój zdolności szybkościowo-siłowych i zręczności przez ćwiczenia i gry w terenie.
Bieg przełajowy. Pokonywanie naturalnych przeszkód. Umiejętność rozłożenia sił w czasie 
dłuższego wysiłku.
Rozwój ogólnej wytrzymałości. Atletyka terenowa. Pokonywanie przeszkód naturalnych: skoki 
w głąb ze skarpy, skoki przez rowy do szerokości 1 m.
Wycieczka cztero-, pięciogodzinna na trasie do 8 km w zróżnicowanym terenie.
Bieg w zróżnicowanym terenie, pokonywanie podbiegów (200–300 m). 
Samodzielne ćwiczenia. Zestawy ćwiczeń gimnastyki codziennej kształtujące wybrane zdolności 
motoryczne.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe, zespołowe gry sportowe.
Ćwiczenia podtrzymujące wytrzymałość ogólną i siłową. Gry i zabawy z elementami współza-
wodnictwa.
Rzuty. Rzuty z miejsca do celu stałego i ruchomego.

Wychowania
Samodzielnie podejmuje systematyczne ćwiczenia i zadania 
rozwijające, określone cechy motoryczne. Jest odpowiedzial-
ny i obowiązkowy. Samodzielnie realizuje określony plan 
treningowy.
Dostrzega związek pomiędzy osiąganymi wynikami a pozio-
mem zaangażowania się w wypełnianie zadań.
Jest uczciwy w sportowej rywalizacji, przestrzega zasady fair 
play. 
Rozróżnia pojęcia przyjaźni w życiu codziennym i rywalizacji 
w czasie zawodów sportowych.
Dokonuje obiektywnej oceny swoich umiejętności i wiadomości.
Dostrzega i wykorzystuje specjalne predyspozycje  zyczne 
i psychiczne do uprawiania określonych dyscyplin sportowych. 
Potra  poradzić sobie ze stresem startowym. 
Właściwie zachowuje się na zawodach sportowych w roli 
zawodnika i kibica.
Potra  się zachować poprawnie w sytuacji porażki swojej lub 
swoich faworytów.
Jest bezstronny w pełnieniu roli sędziego. Potra  przedstawić 
i obronić swoje zdanie. 
Umiejętności
Potra  dobrać zestaw ćwiczeń do kształtowania określonych 
cech motoryki. 
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34–35

36–37

38–39

41–42

43–44

45–46

47–48
49–50
51–52
53–54

55–56

57–58 

59–60 

Rzut oszczepem. Technika rzutu, rozbieg, krok przestawny. Rzuty różnorodnymi przyborami 
o zróżnicowanej wadze i wielkości do celu i na odległość.
Kształtowanie siły. Dźwiganie i przenoszenie przedmiotów o zróżnicowanej wielkości i ciężarze 
(do 8 kg) na krótkich odcinkach (do 7 m). 
Szkolne zawody w biegach i rzutach. Pomiar szybkości biegu, sędziowanie, pomiar długości 
rzutu. 
Ćwiczenia skoczności. Wieloboje skoków. Skoki zajęcze, skoki zawrotne i kuczne. Wyskoki 
i zeskoki. Skoki z miejsca i z rozbiegu.
Skok w dal. Odbicie z deski. Bieg na krótkim rozbiegu.
Skoki jednorodne i różnorodne (łączone, jednonóż, obunóż, w dal i wzwyż). Wyścigi z elementa-
mi biegów i skoków.
Skoki z wysokości (do 2 m) na miękkie podłoże. Skoki przez przeszkody z pomocą partnera oraz 
z użyciem nietypowych sprzętów (tyczki, kładki). 
Zabawy skoczne z wykorzystaniem przyrządów typowych i nietypowych (batuty, maty, siatki).
Skok wzwyż sposobem naturalnym. Rozbieg i odbicie.
Podstawowe elementy techniki w skoku w dal. Utrwalenie umiejętności w formie gier i zabaw.
Podstawowe elementy skoku wzwyż sposobem. Rozbieg i wyskok w górę. Utrwalenie umiejętno-
ści w formie gier i zabaw.
Przygotowanie międzyklasowych zawodów w biegach, skokach i rzutach. Miejsca startowe, 
sędziowanie w dyscyplinach lekkoatletycznych. 
Międzyklasowe zawody sportowe w biegach, skokach i rzutach. Pomiar i interpretacja podstawo-
wych wyników.
Podsumowanie efektów pracy, zadania do samodzielnego usprawniania w czasie wakacji.

Potra  dokonać samooceny swoich umiejętności i wiadomości.
Wykonuje próbę oceniającą sprawność składającą się z biegu, 
skoku, rzutu.
Wykonuje marszobieg terenowy z pokonywaniem naturalnych 
przeszkód. 
Poprawnie wykonuje start niski i wysoki. Potra  poprawnie 
technicznie wykonać rzut oszczepem oraz skok w dal i wzwyż.
Umie dokonać pomiaru długości skoku i rzutu, wysokości skoku 
oraz czasu biegu. 
Potra  wykorzystać nabyte umiejętności techniki biegów, 
skoków i rzutów w rywalizacji sportowej.
Potra  pracować w grupie, realizując przydzielone zadania 
związane z organizacją międzyklasowych zawodów sporto-
wych.
Potra  wykorzystać naturalne warunki terenu do rekreacji.
Wiadomości
Zna sposoby rozwijania wytrzymałości ogólnej, siłowej, 
szybkościowej i specjalnej.
Zna przepisy rekreacyjnych gier z wykorzystaniem skoków, 
biegów i rzutów.
Wie, jak rozłożyć siły w trakcie dłuższego wysiłku.
Wie, jakie są główne konkurencje lekkoatletyczne. 
Zna zasady organizacji zawodów lekkoatletycznych.
Zna rekreacyjne i zdrowotne walory uprawiania lekkiej atletyki.
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Klasa III 

Cele kształcenia:
Rozwój ogólnej i specjalistycznej sprawności fi zycznej. 
Praktyczne wykorzystanie w  rywalizacji sportowej opanowa-

nych elementów techniki biegów, skoków, rzutów.
Zdobywanie doświadczenia startowego.

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1
2

3–4

4–5

6–7

8–9
10–11

12–14

15–16
17–18
19–21

22–23

24–25

26–27

Plan treningowy. Ustalenie zasad pracy. Samodyscyplina i zaangażowanie w zajęcia.
Gry i ćwiczenia rozwijające ogólną i siłową wytrzymałość.
Ćwiczenia i testy sprawności pozwalające porównać wyniki z lat poprzednich. Ocena postępu 
i rozwoju sprawności  zycznej ogólnej i specjalistycznej.
Doskonalenie techniki biegów, skoków, rzutów poprzez ćwiczenia, gry i zabawy z elementami 
współzawodnictwa.
Biegi w szybkim tempie z maksymalnym przyspieszeniem na odcinku startowym. Gry i zabawy 
bieżne.
Sztafety 4 x 60, 4 x 100, 4 x 200. Technika biegu sztafetowego. 
Zmiana pałeczki w stre e zmian. Przejęcie pałeczki, wybieg startowy. Gry i zabawy z elementami 
przekazywania i przyjmowania różnych przedmiotów.
Technika startu niskiego i wysokiego. Zabawy z elementami startu z różnych pozycji. Bieg na 
odcinku startowych w zależności od dystansu biegu.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe (zajęcia na basenie lub gry zespołowe).
Trening obwodowy z zastosowaniem ćwiczeń skocznościowych, biegowych i siłowych. 
Ćwiczenia utrwalające technikę rzutu w dyskiem i oszczepem. Konkursy rzutów w dal i do celu 
ruchomego i nieruchomego.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe i rozluźniające według inwencji uczniów. Konkurs na najciekawsze 
ćwiczenie.
Wieloboje rzutów piłkami lekarskimi (2–3 kg). Dźwiganie i przenoszenie przedmiotów do 10 kg 
na krótkich odcinkach. Ćwiczenia utylitarne.
Ćwiczenia i gry kształtujące zwinność i zręczność. Szybkie zmiany pozycji w różnych ustawie-
niach, płaszczyznach i pozycjach wyjściowych.

Wychowania
Potra  połączyć efekty pracy w stosunku do zaangażowania 
i wysiłku włożonego w wywiązywanie się z zadań. Rozumie 
związek pomiędzy wysiłkiem i systematyczną pracą a uzyska-
nym efektem.
Rozumie istnienie predyspozycji  zycznych i psychicznych do 
uprawiania wybranej dyscypliny sportu.
Potra  podejmować decyzje związane z wysiłkiem  zycznym 
w kontekście nakładu pracy i czasu.
Jest systematyczny w wykonywaniu zadań i ćwiczeń. 
Panuje nad emocjami, potra  zapanować na stresem startowym.
Potra  właściwie się zachować zarówno w sytuacji zwycięstwa, 
jak i porażki.
W sporcie i w życiu codziennym przestrzega zasad uczciwej, 
sportowej rywalizacji.
Umiejętności
Potra  dobrać i wykonać samodzielnie próby określające 
szybkość, skoczność, moc, zwinność i siłę.
Potra  dokonać pomiaru czasu biegu, długości rzutu, długości 
skoku w dal i wysokości skoku wzwyż oraz dokonać analizy 
i samooceny uzyskanego wyniku w kontekście włożonego 
wysiłku w przygotowanie treningowe.
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28–29
30–31

32 

33–34
35–36

37–38

39–40

41–42
43–44

45–46
47–48

49–50
51–52
53–54
55–56

57–58

59–60

Tory przeszkód z uwzględnieniem ćwiczeń kształcących szybkość, zwinność, siłę i skoczność.
Ćwiczenia według inwencji uczniów rozwijające szybkość, siłę i moc.
Zabawy i gry z elementami skoków w dal i wzwyż oraz przeskoków, naskoków i zeskoków. 
Sprężynowanie z przejściem do podskoków.
Doskonalenie techniki wykonania skoku w dal. Odmierzenie rozbiegu, odbicie z deski. 
Przeskoki ponad przeszkodami. Pokonywanie różnorodnych przeszkód samodzielnie i z pomocą 
współćwiczącego. 
Ćwiczenia skoczności. Skoki kuczne i rozkroczne. Skok zawrotny o nogach ugiętych z rozbiegu 
skośnego.
Skoki dosiężne. Wieloskoki w formie gier i zabaw ruchowych. Podskoki obunóż z podrzucaniem 
piłki.
Skok wzwyż. Doskonalenie techniki wykonania skoku wzwyż  opem. Rozbieg i wyskok.
Klasowe zawody w skokach w dal i wzwyż. Pomiar długości i wysokości skoku, interpretacja 
wyników. 
Starty w zawodach pozaszkolnych. Stres startowy. Ćwiczenia relaksacyjne. 
Utrzymanie wytrzymałości ogólnej, zwinności i gibkości. Zabawy i gry z elementami współza-
wodnictwa. Wyścigi, sztafety, tory przeszkód.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalne. Gry zespołowe – minipiłka siatkowa i minikoszykówka.
Taktyka w lekkiej atletyce. Realizacja założeń taktycznych trenera.
Doskonalenie techniki skoków, rzutów i biegów w czasie ćwiczeń terenowych.
Elementy atletyki terenowej. Marszobiegi i biegi na dłuższych dystansach i w zróżnicowanym 
terenie. Podbiegi, przeskoki, zeskoki. Rekreacyjne formy z elementami lekkiej atletyki.
Przygotowanie organizacyjne szkolnych zawodów sportowych w skokach, biegach i rzutach. 
Bezpieczeństwo, sędziowanie, elementy reklamy. Pełnienie roli sędziego, zawodnika i kibica 
w czasie zawodów sportowych. 
Podsumowanie efektów pracy, samoocena, plany rozwoju, sposoby dalszego doskonalenia.

Umie wykonać poprawnie technicznie rzut dyskiem i oszcze-
pem, przebiec wyznaczony odcinek z maksymalną szybkością, 
wykonać skok w dal z odmierzonego rozbiegu, skok wzwyż 
z odbicia lewą i prawą nogą na różnych wysokościach. 
Wykonuje poprawnie start niski i wysoki z biegiem na odcinku 
startowym.
Stosuje w czasie zawodów sportowych założenia taktyczne 
trenera.
Potra  wykonać bieg z pałeczką sztafetową i przekazanie 
pałeczki w trakcie biegu. 
Jest w stanie pokonywać przeszkody terenowe w czasie marszo-
biegu. Umie rozłożyć siły w czasie dłuższego biegu.
Potra  dostosować rodzaj i intensywność ćwiczeń do planowa-
nego wysiłku  zycznego. 
Potra  dobrać i wykonać ćwiczenia kształtujące określone 
cechy motoryczne.
Wiadomości
Wie, jakie są predyspozycje do uprawiania poszczególnych 
dyscyplin lekkiej atletyki.
Wie, jakie znaczenie ma odpoczynek jako komponent cyklu 
treningowego.
Wie, jakie są dopuszczalne obciążenia treningowe.
Zna zasady bezpiecznej i sprawnej organizacji zawodów w bie-
gach, skokach i rzutach. Potra  dokonać pomiaru wyniku i wie, 
jak zinterpretować uzyskane wyniki. Zna przepisy rozgrywania 
poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych.
Zna historyczne osiągnięcia czołowych polskich i światowych 
lekkoatletów.
Wie, jakie znaczenie dla ogólnego rozwoju organizmu mają 
systematyczne ćwiczenia, dostrzega rekreacyjne walory lekkiej 
atletyki.
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Klasa III 

Cele kształcenia:
Rozwój ogólnej i specjalistycznej sprawności fi zycznej. 
Praktyczne wykorzystanie w  rywalizacji sportowej opanowa-

nych elementów techniki biegów, skoków, rzutów.
Zdobywanie doświadczenia startowego.

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1
2

3–4

4–5

6–7

8–9
10–11

12–14

15–16
17–18
19–21

22–23

24–25

26–27

Plan treningowy. Ustalenie zasad pracy. Samodyscyplina i zaangażowanie w zajęcia.
Gry i ćwiczenia rozwijające ogólną i siłową wytrzymałość.
Ćwiczenia i testy sprawności pozwalające porównać wyniki z lat poprzednich. Ocena postępu 
i rozwoju sprawności  zycznej ogólnej i specjalistycznej.
Doskonalenie techniki biegów, skoków, rzutów poprzez ćwiczenia, gry i zabawy z elementami 
współzawodnictwa.
Biegi w szybkim tempie z maksymalnym przyspieszeniem na odcinku startowym. Gry i zabawy 
bieżne.
Sztafety 4 x 60, 4 x 100, 4 x 200. Technika biegu sztafetowego. 
Zmiana pałeczki w stre e zmian. Przejęcie pałeczki, wybieg startowy. Gry i zabawy z elementami 
przekazywania i przyjmowania różnych przedmiotów.
Technika startu niskiego i wysokiego. Zabawy z elementami startu z różnych pozycji. Bieg na 
odcinku startowych w zależności od dystansu biegu.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe (zajęcia na basenie lub gry zespołowe).
Trening obwodowy z zastosowaniem ćwiczeń skocznościowych, biegowych i siłowych. 
Ćwiczenia utrwalające technikę rzutu w dyskiem i oszczepem. Konkursy rzutów w dal i do celu 
ruchomego i nieruchomego.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe i rozluźniające według inwencji uczniów. Konkurs na najciekawsze 
ćwiczenie.
Wieloboje rzutów piłkami lekarskimi (2–3 kg). Dźwiganie i przenoszenie przedmiotów do 10 kg 
na krótkich odcinkach. Ćwiczenia utylitarne.
Ćwiczenia i gry kształtujące zwinność i zręczność. Szybkie zmiany pozycji w różnych ustawie-
niach, płaszczyznach i pozycjach wyjściowych.

Wychowania
Potra  połączyć efekty pracy w stosunku do zaangażowania 
i wysiłku włożonego w wywiązywanie się z zadań. Rozumie 
związek pomiędzy wysiłkiem i systematyczną pracą a uzyska-
nym efektem.
Rozumie istnienie predyspozycji  zycznych i psychicznych do 
uprawiania wybranej dyscypliny sportu.
Potra  podejmować decyzje związane z wysiłkiem  zycznym 
w kontekście nakładu pracy i czasu.
Jest systematyczny w wykonywaniu zadań i ćwiczeń. 
Panuje nad emocjami, potra  zapanować na stresem startowym.
Potra  właściwie się zachować zarówno w sytuacji zwycięstwa, 
jak i porażki.
W sporcie i w życiu codziennym przestrzega zasad uczciwej, 
sportowej rywalizacji.
Umiejętności
Potra  dobrać i wykonać samodzielnie próby określające 
szybkość, skoczność, moc, zwinność i siłę.
Potra  dokonać pomiaru czasu biegu, długości rzutu, długości 
skoku w dal i wysokości skoku wzwyż oraz dokonać analizy 
i samooceny uzyskanego wyniku w kontekście włożonego 
wysiłku w przygotowanie treningowe.
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28–29
30–31

32 

33–34
35–36

37–38

39–40

41–42
43–44

45–46
47–48

49–50
51–52
53–54
55–56

57–58

59–60

Tory przeszkód z uwzględnieniem ćwiczeń kształcących szybkość, zwinność, siłę i skoczność.
Ćwiczenia według inwencji uczniów rozwijające szybkość, siłę i moc.
Zabawy i gry z elementami skoków w dal i wzwyż oraz przeskoków, naskoków i zeskoków. 
Sprężynowanie z przejściem do podskoków.
Doskonalenie techniki wykonania skoku w dal. Odmierzenie rozbiegu, odbicie z deski. 
Przeskoki ponad przeszkodami. Pokonywanie różnorodnych przeszkód samodzielnie i z pomocą 
współćwiczącego. 
Ćwiczenia skoczności. Skoki kuczne i rozkroczne. Skok zawrotny o nogach ugiętych z rozbiegu 
skośnego.
Skoki dosiężne. Wieloskoki w formie gier i zabaw ruchowych. Podskoki obunóż z podrzucaniem 
piłki.
Skok wzwyż. Doskonalenie techniki wykonania skoku wzwyż  opem. Rozbieg i wyskok.
Klasowe zawody w skokach w dal i wzwyż. Pomiar długości i wysokości skoku, interpretacja 
wyników. 
Starty w zawodach pozaszkolnych. Stres startowy. Ćwiczenia relaksacyjne. 
Utrzymanie wytrzymałości ogólnej, zwinności i gibkości. Zabawy i gry z elementami współza-
wodnictwa. Wyścigi, sztafety, tory przeszkód.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalne. Gry zespołowe – minipiłka siatkowa i minikoszykówka.
Taktyka w lekkiej atletyce. Realizacja założeń taktycznych trenera.
Doskonalenie techniki skoków, rzutów i biegów w czasie ćwiczeń terenowych.
Elementy atletyki terenowej. Marszobiegi i biegi na dłuższych dystansach i w zróżnicowanym 
terenie. Podbiegi, przeskoki, zeskoki. Rekreacyjne formy z elementami lekkiej atletyki.
Przygotowanie organizacyjne szkolnych zawodów sportowych w skokach, biegach i rzutach. 
Bezpieczeństwo, sędziowanie, elementy reklamy. Pełnienie roli sędziego, zawodnika i kibica 
w czasie zawodów sportowych. 
Podsumowanie efektów pracy, samoocena, plany rozwoju, sposoby dalszego doskonalenia.

Umie wykonać poprawnie technicznie rzut dyskiem i oszcze-
pem, przebiec wyznaczony odcinek z maksymalną szybkością, 
wykonać skok w dal z odmierzonego rozbiegu, skok wzwyż 
z odbicia lewą i prawą nogą na różnych wysokościach. 
Wykonuje poprawnie start niski i wysoki z biegiem na odcinku 
startowym.
Stosuje w czasie zawodów sportowych założenia taktyczne 
trenera.
Potra  wykonać bieg z pałeczką sztafetową i przekazanie 
pałeczki w trakcie biegu. 
Jest w stanie pokonywać przeszkody terenowe w czasie marszo-
biegu. Umie rozłożyć siły w czasie dłuższego biegu.
Potra  dostosować rodzaj i intensywność ćwiczeń do planowa-
nego wysiłku  zycznego. 
Potra  dobrać i wykonać ćwiczenia kształtujące określone 
cechy motoryczne.
Wiadomości
Wie, jakie są predyspozycje do uprawiania poszczególnych 
dyscyplin lekkiej atletyki.
Wie, jakie znaczenie ma odpoczynek jako komponent cyklu 
treningowego.
Wie, jakie są dopuszczalne obciążenia treningowe.
Zna zasady bezpiecznej i sprawnej organizacji zawodów w bie-
gach, skokach i rzutach. Potra  dokonać pomiaru wyniku i wie, 
jak zinterpretować uzyskane wyniki. Zna przepisy rozgrywania 
poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych.
Zna historyczne osiągnięcia czołowych polskich i światowych 
lekkoatletów.
Wie, jakie znaczenie dla ogólnego rozwoju organizmu mają 
systematyczne ćwiczenia, dostrzega rekreacyjne walory lekkiej 
atletyki.
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Klasa IV technikum 

Cele kształcenia:
Doskonalenie ogólnej i specjalistycznej sprawności fi zycznej.
Praktyczne wykorzystanie w  rywalizacji sportowej opanowa-

nych elementów techniki i taktyki biegów, skoków, rzutów.

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1–2

3–4

4–5
6–7

8–9
10–11

12–14
15–16
17–18
19–21
22–23

24–25

26–27
28–29
30–31

32–33

Ustalenie zasad pracy i uczestnictwa w zajęciach. Samodyscyplina i zaangażowanie w zajęcia.
Samodzielny dobór ćwiczeń kształtujących określone sprawności. Przygotowanie i realizacja 
planu treningowego.
Ćwiczenia i testy sprawności pozwalające porównać wyniki z lat poprzednich. Samoocena 
postępu i rozwoju sprawności  zycznej ogólnej i specjalistycznej.
Doskonalenie techniki biegów, skoków, rzutów przez ćwiczenia, gry i zabawy z elementami 
współzawodnictwa.
Biegi sprinterskie, doskonalenie techniki startu. Ćwiczenia kształtujące szybkość.
Biegi sztafetowe. Sztafety 4 x 60, 4 x 100, 4 x 200. Ćwiczenia doskonalące technikę biegu, 
zmianę pałeczki w stre e zmian, przejęcie pałeczki i wybieg startowy. 
Doskonalenie techniki startu niskiego i wysokiego. Zabawy z elementami startu z różnych pozycji.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe (zajęcia na basenie lub gry zespołowe).
Trening obwodowy z zastosowaniem ćwiczeń skocznościowych i biegowych i siłowych. 
Ćwiczenia utrwalające technikę rzutu w dyskiem i oszczepem. 
Ćwiczenia ogólnorozwojowe i rozluźniające według inwencji uczniów. Konkurs na najciekawsze 
ćwiczenie.
Ćwiczenia i gry kształtujące zwinność i zręczność. Szybkie zmiany pozycji w różnych ustawie-
niach, płaszczyznach i pozycjach wyjściowych.
Tory przeszkód z uwzględnieniem ćwiczeń kształcących szybkość, zwinność, siłę i skoczność.
Ćwiczenia według inwencji uczniów rozwijające szybkość, siłę i moc.
Doskonalenie techniki wykonania skoku w dal. Odmierzenie rozbiegu, odbicie z deski. 
Przeskoki ponad przeszkodami. Pokonywanie różnorodnych przeszkód samodzielnie i z pomocą 
współćwiczącego. 
Ćwiczenia skoczności. Skoki kuczne i rozkroczne. Skok zawrotny o nogach ugiętych z rozbiegu 
skośnego.

Wychowania
Rozumie związek pomiędzy wysiłkiem i systematyczną pracą 
a uzyskanym efektem. Samodzielnie realizuje przyjęty plan 
treningowy.
Wykorzystuje predyspozycje  zyczne i psychiczne do uprawia-
nia wybranej dyscypliny sportu.
Panuje nad emocjami, potra  zapanować na stresem startowym.
W sporcie i w życiu codziennym przestrzega zasad uczciwej, 
sportowej rywalizacji.
Umiejętności
Potra  dokonać analizy i samooceny uzyskanego wyniku 
w kontekście włożonego wysiłku w przygotowanie treningowe.
Uczeń potra  dobrać i wykonać samodzielnie próby określające 
szybkość, skoczność, moc, zwinność i siłę.
Potra  wykorzystać w czasie sportowej rywalizacji opanowane 
elementy techniki w poszczególnych konkurencjach lekkoatle-
tycznych.
Potra  dostosować rodzaj i intensywność ćwiczeń do planowa-
nego wysiłku  zycznego. 
Potra  dobrać i wykonać ćwiczenia kształtujące określone 
cechy motoryczne.
Wiadomości
Wie, jakie znaczenie ma odpoczynek jako komponent cyklu 
treningowego.
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34–35
36

37–38
39–40

Skok wzwyż. Doskonalenie techniki wykonania skoku wzwyż. 
Klasowe zawody w skokach w dal i wzwyż. Pomiar długości i wysokości skoku, interpretacja 
wyników. 
Starty w zawodach pozaszkolnych. Stres startowy. Ćwiczenia relaksacyjne. 
Podsumowanie efektów pracy, samoocena, plany rozwoju, sposoby dalszego doskonalenia.

Wie, jakie są predyspozycje do uprawiania poszczególnych 
dyscyplin lekkiej atletyki.
Wie, jakie są dopuszczalne obciążenia treningowe.
Zna zasady bezpiecznej i sprawnej organizacji zawodów 
w biegach, skokach i rzutach. Zna przepisy rozgrywania 
poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych.
Wie, jakie są rekreacyjne i zdrowotne walory lekkiej atletyki.
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Klasa IV technikum 

Cele kształcenia:
Doskonalenie ogólnej i specjalistycznej sprawności fi zycznej.
Praktyczne wykorzystanie w  rywalizacji sportowej opanowa-

nych elementów techniki i taktyki biegów, skoków, rzutów.

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1–2

3–4

4–5
6–7

8–9
10–11

12–14
15–16
17–18
19–21
22–23

24–25

26–27
28–29
30–31

32–33

Ustalenie zasad pracy i uczestnictwa w zajęciach. Samodyscyplina i zaangażowanie w zajęcia.
Samodzielny dobór ćwiczeń kształtujących określone sprawności. Przygotowanie i realizacja 
planu treningowego.
Ćwiczenia i testy sprawności pozwalające porównać wyniki z lat poprzednich. Samoocena 
postępu i rozwoju sprawności  zycznej ogólnej i specjalistycznej.
Doskonalenie techniki biegów, skoków, rzutów przez ćwiczenia, gry i zabawy z elementami 
współzawodnictwa.
Biegi sprinterskie, doskonalenie techniki startu. Ćwiczenia kształtujące szybkość.
Biegi sztafetowe. Sztafety 4 x 60, 4 x 100, 4 x 200. Ćwiczenia doskonalące technikę biegu, 
zmianę pałeczki w stre e zmian, przejęcie pałeczki i wybieg startowy. 
Doskonalenie techniki startu niskiego i wysokiego. Zabawy z elementami startu z różnych pozycji.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe (zajęcia na basenie lub gry zespołowe).
Trening obwodowy z zastosowaniem ćwiczeń skocznościowych i biegowych i siłowych. 
Ćwiczenia utrwalające technikę rzutu w dyskiem i oszczepem. 
Ćwiczenia ogólnorozwojowe i rozluźniające według inwencji uczniów. Konkurs na najciekawsze 
ćwiczenie.
Ćwiczenia i gry kształtujące zwinność i zręczność. Szybkie zmiany pozycji w różnych ustawie-
niach, płaszczyznach i pozycjach wyjściowych.
Tory przeszkód z uwzględnieniem ćwiczeń kształcących szybkość, zwinność, siłę i skoczność.
Ćwiczenia według inwencji uczniów rozwijające szybkość, siłę i moc.
Doskonalenie techniki wykonania skoku w dal. Odmierzenie rozbiegu, odbicie z deski. 
Przeskoki ponad przeszkodami. Pokonywanie różnorodnych przeszkód samodzielnie i z pomocą 
współćwiczącego. 
Ćwiczenia skoczności. Skoki kuczne i rozkroczne. Skok zawrotny o nogach ugiętych z rozbiegu 
skośnego.

Wychowania
Rozumie związek pomiędzy wysiłkiem i systematyczną pracą 
a uzyskanym efektem. Samodzielnie realizuje przyjęty plan 
treningowy.
Wykorzystuje predyspozycje  zyczne i psychiczne do uprawia-
nia wybranej dyscypliny sportu.
Panuje nad emocjami, potra  zapanować na stresem startowym.
W sporcie i w życiu codziennym przestrzega zasad uczciwej, 
sportowej rywalizacji.
Umiejętności
Potra  dokonać analizy i samooceny uzyskanego wyniku 
w kontekście włożonego wysiłku w przygotowanie treningowe.
Uczeń potra  dobrać i wykonać samodzielnie próby określające 
szybkość, skoczność, moc, zwinność i siłę.
Potra  wykorzystać w czasie sportowej rywalizacji opanowane 
elementy techniki w poszczególnych konkurencjach lekkoatle-
tycznych.
Potra  dostosować rodzaj i intensywność ćwiczeń do planowa-
nego wysiłku  zycznego. 
Potra  dobrać i wykonać ćwiczenia kształtujące określone 
cechy motoryczne.
Wiadomości
Wie, jakie znaczenie ma odpoczynek jako komponent cyklu 
treningowego.
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34–35
36

37–38
39–40

Skok wzwyż. Doskonalenie techniki wykonania skoku wzwyż. 
Klasowe zawody w skokach w dal i wzwyż. Pomiar długości i wysokości skoku, interpretacja 
wyników. 
Starty w zawodach pozaszkolnych. Stres startowy. Ćwiczenia relaksacyjne. 
Podsumowanie efektów pracy, samoocena, plany rozwoju, sposoby dalszego doskonalenia.

Wie, jakie są predyspozycje do uprawiania poszczególnych 
dyscyplin lekkiej atletyki.
Wie, jakie są dopuszczalne obciążenia treningowe.
Zna zasady bezpiecznej i sprawnej organizacji zawodów 
w biegach, skokach i rzutach. Zna przepisy rozgrywania 
poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych.
Wie, jakie są rekreacyjne i zdrowotne walory lekkiej atletyki.
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Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego – piłka siatkowa

Klasa I

Cele kształcenia: 
Nauczanie i doskonalenie umiejętności siatkarskich. 
Kontrola i ocena stanu wydolności organizmu. 
Rozwój motoryki. 

Rozbudzenie zainteresowań piłką siatkową. 
Przygotowanie do rywalizacji sportowej, zasady kulturalnego 

dopingu.
Rozwijanie zainteresowania piłką siatkową.

Nr 
zajęć

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1–2

3–4

5
6–7
8
9

10
11–12
13–14
15–16

17
18–19
20–21
22–23
24–25

26

27–28
29–32

Diagnoza zespołu. Testy sprawdzające ogólną sprawność  zyczną i sprawność specjalistyczną.
Zasady uczestnictwa w zajęciach. Bezpieczeństwo zajęć.
Umiejętność przemieszczania się dowolnym sposobem w różnych kierunkach. Sposoby porusza-
nia się po boisku.
Gry i zabawy rzutne.
Technika odbicia piłki sposobem górnym oburącz w miejscu i w ruchu w postawie wysokiej.
Technika odbicia piłki sposobem dolnym oburącz.
Siatkarski tor przeszkód kształtujący szybkość i zwinność.
Gry i zabawy kształtujące szybkość.
Technika odbicia piłki sposobem górnym oburącz w postawie niskiej.
Technika odbicia piłki sposobem dolnym oburącz w postawie niskiej.
Ćwiczenia kształtujące gibkość i zwinność.
Streching – ćwiczenia rozciągające.
Technika odbicia piłki sposobem górnym oburącz na różne odległości i wysokości.
Kształtowanie siły – ćwiczenia pokonywaniem oporów.
Doskonalenie odbić sposobem górnym oburącz w przód.
Odbicie piłki sposobem górnym oburącz oraz zagrywka sposobem dolnym. 
Nauczanie techniki odbicia sposobem górnym i dolnym oburącz z zastosowanie nietypowych 
przyborów.
Gra szkolna – zastosowanie poznanych elementów techniki.
Obserwacja meczu siatkarskiego – poznajemy drużyny naszego regionu.

Postaw 
Przestrzega zasad stylu życia sportowca. 
Współpracuje w grupie. 
Realizuje ustalone założenia taktyki gry.
Przestrzega zasad czystej sportowej rywalizacji. 
Kulturalnie zachowuje się podczas meczów zarówno jako 
zawodnik, jak i kibic.
Wykazuje zainteresowanie piłką siatkową, śledzi rozgrywki 
krajowe i światowe, orientuje się w bieżących wydarzeniach 
sportowych.
Umiejętności 
Potra  wykorzystać elementy techniki piłki siatkowej w grze 
właściwej oraz grach rekreacyjnych i zabawach.
Ma opanowane w stopniu umożliwiającym udział w rywalizacji 
następujące elementy techniki gry: poruszanie się po boisku, 
odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w różnych postawach, 
zagrywka dowolnym sposobem, przebicie atakujące.
Potra  dobrać ćwiczenia kształtujące szybkość, gibkość 
i zwinność. 
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33–34
35–36
37–38
39–40
41–42
43–44

45–46
47–48
49–50
51–52
53–54
55–56
57–58
59–60

Nauka techniki zagrywki dolnej. 
Nauka zagrywki tenisowej.
Nauka wystawiania piłki do ataku – przebicie piłki oburącz górne przez siatkę.
Analiza techniki gry w siatkówkę – oglądanie  lmu.
Gra szkolna 1 x 1 z zastosowanie poznanych elementów techniki.
Samoocena umiejętności i dokładności wykonania poznanych elementów techniki – test 
sprawdzający.
Sędziowanie – zastosowanie przepisów podczas gry.
Technika odbicia piłki sposobem górnym i dolnym oburącz indywidualnie i w parach.
Walory rekreacyjne siatkówki – siatkówka plażowa i park volley.
Doskonalenie techniki gry i przepisów w siatkówkę plażową.
Odbicia sytuacyjne w siatkówce plażowej.
Gra szkolna – siatkówka plażowa.
Doskonalenie techniki gry i przepisów – park volley.
Kibicujemy drużynie z naszego regionu – kulturalny doping podczas meczu.

Umie odpowiednio dobrać ćwiczenia i przeprowadzić 
rozgrzewkę. 
Potra  właściwie zachować się w czasie meczu w roli kibica.
Wiadomości
Zna przepisy gry w piłkę siatkową, siatkówkę plażową i park 
volley.
Zna sposoby kształtowania i doskonalenia podstawowych 
elementów techniki i taktyki piłki siatkowej.
Potra  zorganizować i przeprowadzić rozgrywki sportowe. 
Zna zespoły siatkarskie w regionie i w kraju.
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Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego – piłka siatkowa

Klasa I

Cele kształcenia: 
Nauczanie i doskonalenie umiejętności siatkarskich. 
Kontrola i ocena stanu wydolności organizmu. 
Rozwój motoryki. 

Rozbudzenie zainteresowań piłką siatkową. 
Przygotowanie do rywalizacji sportowej, zasady kulturalnego 

dopingu.
Rozwijanie zainteresowania piłką siatkową.

Nr 
zajęć

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1–2

3–4

5
6–7
8
9
10

11–12
13–14
15–16

17
18–19
20–21
22–23
24–25

26

27–28
29–32

Diagnoza zespołu. Testy sprawdzające ogólną sprawność  zyczną i sprawność specjalistyczną.
Zasady uczestnictwa w zajęciach. Bezpieczeństwo zajęć.
Umiejętność przemieszczania się dowolnym sposobem w różnych kierunkach. Sposoby porusza-
nia się po boisku.
Gry i zabawy rzutne.
Technika odbicia piłki sposobem górnym oburącz w miejscu i w ruchu w postawie wysokiej.
Technika odbicia piłki sposobem dolnym oburącz.
Siatkarski tor przeszkód kształtujący szybkość i zwinność.
Gry i zabawy kształtujące szybkość.
Technika odbicia piłki sposobem górnym oburącz w postawie niskiej.
Technika odbicia piłki sposobem dolnym oburącz w postawie niskiej.
Ćwiczenia kształtujące gibkość i zwinność.
Streching – ćwiczenia rozciągające.
Technika odbicia piłki sposobem górnym oburącz na różne odległości i wysokości.
Kształtowanie siły – ćwiczenia pokonywaniem oporów.
Doskonalenie odbić sposobem górnym oburącz w przód.
Odbicie piłki sposobem górnym oburącz oraz zagrywka sposobem dolnym. 
Nauczanie techniki odbicia sposobem górnym i dolnym oburącz z zastosowanie nietypowych 
przyborów.
Gra szkolna – zastosowanie poznanych elementów techniki.
Obserwacja meczu siatkarskiego – poznajemy drużyny naszego regionu.

Postaw 
Przestrzega zasad stylu życia sportowca. 
Współpracuje w grupie. 
Realizuje ustalone założenia taktyki gry.
Przestrzega zasad czystej sportowej rywalizacji. 
Kulturalnie zachowuje się podczas meczów zarówno jako 
zawodnik, jak i kibic.
Wykazuje zainteresowanie piłką siatkową, śledzi rozgrywki 
krajowe i światowe, orientuje się w bieżących wydarzeniach 
sportowych.
Umiejętności 
Potra  wykorzystać elementy techniki piłki siatkowej w grze 
właściwej oraz grach rekreacyjnych i zabawach.
Ma opanowane w stopniu umożliwiającym udział w rywalizacji 
następujące elementy techniki gry: poruszanie się po boisku, 
odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w różnych postawach, 
zagrywka dowolnym sposobem, przebicie atakujące.
Potra  dobrać ćwiczenia kształtujące szybkość, gibkość 
i zwinność. 
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33–34
35–36
37–38
39–40
41–42
43–44

45–46
47–48
49–50
51–52
53–54
55–56
57–58
59–60

Nauka techniki zagrywki dolnej. 
Nauka zagrywki tenisowej.
Nauka wystawiania piłki do ataku – przebicie piłki oburącz górne przez siatkę.
Analiza techniki gry w siatkówkę – oglądanie  lmu.
Gra szkolna 1 x 1 z zastosowanie poznanych elementów techniki.
Samoocena umiejętności i dokładności wykonania poznanych elementów techniki – test 
sprawdzający.
Sędziowanie – zastosowanie przepisów podczas gry.
Technika odbicia piłki sposobem górnym i dolnym oburącz indywidualnie i w parach.
Walory rekreacyjne siatkówki – siatkówka plażowa i park volley.
Doskonalenie techniki gry i przepisów w siatkówkę plażową.
Odbicia sytuacyjne w siatkówce plażowej.
Gra szkolna – siatkówka plażowa.
Doskonalenie techniki gry i przepisów – park volley.
Kibicujemy drużynie z naszego regionu – kulturalny doping podczas meczu.

Umie odpowiednio dobrać ćwiczenia i przeprowadzić 
rozgrzewkę. 
Potra  właściwie zachować się w czasie meczu w roli kibica.
Wiadomości
Zna przepisy gry w piłkę siatkową, siatkówkę plażową i park 
volley.
Zna sposoby kształtowania i doskonalenia podstawowych 
elementów techniki i taktyki piłki siatkowej.
Potra  zorganizować i przeprowadzić rozgrywki sportowe. 
Zna zespoły siatkarskie w regionie i w kraju.
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Klasa II 

Cele kształcenia:
Doskonalenie głównych elementów techniki gry. 
Doskonalenie umiejętności samodzielnego przygotowania or-

ganizmu do wysiłku. 

Wskazanie rekreacyjnych i zdrowotnych walorów piłki siat-
kowej.

Nr 
zajęć

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1–2

3–4

5–6
7–8

9–10
11–12
13–14
15–16

17
18–19
20–21
22–23
24–25
26–27
28–29
30–31
32–33
34–35

36
37–38
39–40
41–42

Ustalenie planu pracy, zasady uczestnictwa w zajęciach. Bezpieczeństwo na zajęciach, przestrze-
ganie regulaminu i przepisów BHP.
Diagnoza zespołu klasowego – testy sprawdzające ogólną sprawność  zyczną. Ćwiczenia i testy 
sprawdzające sprawność specjalną.
Gry i zabawy kształtujące przyjęcie i podania piłki.
Udział w meczu siatkarskim lub wspólne oglądanie i analiza meczu jako transmisji telewizyjnej.
Sędziowanie, gestykulacja sędziego. Współpraca sędziów w trakcie meczu. Zastosowanie 
przepisów podczas gry.
Technika odbicia piłki w postawie wysokiej i niskiej oburącz górne w dwójkach.
Technika odbicia piłki sposobem górnym oburącz w dwójkach ze zmianą miejsca.
Technika odbicia piłki sposobem dolnym w dwójkach w różnych pozycjach. 
Technika odbić łączonych sposobem górnym i dolnym w dwójkach.
Gra szkolna – zastosowanie poznanych elementów w grze 2 x 2.
Gry i zabawy kształtujące koordynację. 
Technika odbicia sposobem górnym oburącz w wyskoku.
Technika wystawienia piłki sposobem górnym oburącz do ataku. 
Zagrywka. Technika odbicia piłki po zagrywce – odbicie dolne oburącz oraz półgórne i górne.
Nauka techniki wystawienia i zbicia piłki. 
Gry i zabawy kształtujące szybkość i skoczność.
Doskonalenie poznanych elementów techniki w grze na małym boisku (3 x 3).
Technika zastawienia pojedynczego.
Taktyka ataku przy udziale zawodnika linii ataku.
Samoocena umiejętności i dokładności wykonania poznanych elementów.
Obserwacja meczu siatkarskiego, kultura zachowania się na trybunach, konstruktywna rola 
kibiców. Drużyny naszego województwa.
Sposoby ustawienia zespołu do przyjęcia zagrywki.

Postaw 
Wytrwale i z pełnym zaangażowaniem realizuje samodzielnie 
przyjęty plan treningowy.
Przestrzega ustalonych norm i reguł postępowania.
Interesuje się piłką siatkową, na bieżąco śledzi wydarzenia 
sportowe w kraju i na świecie.
W rywalizacji sportowej przestrzega zasad fair play.
Umiejętności
Potra  dobrać zestaw ćwiczeń służący podniesieniu sprawności 
ogólnej i specjalnej.
Umie współpracować w zespole w celu osiągnięcia założonego 
rezultatu. 
Ma opanowane podstawowe elementy techniki piłki siatkowej 
w stopniu umożliwiającym udział w pozaszkolnych formach 
rywalizacji sportowej. 
Potra  wykonać poprawnie technicznie: zastawianie piłki 
pojedyncze i podwójne, łączenie odbić piłki sposobem dolnym 
i górnym, zagrywkę tenisową i odbiór zagrywki sposobem 
dolnym, wystawienie piłki do ataku, zbicie piłki i kiwnięcie.
Wykorzystuje poznane elementy taktyki w grze. 
Potra  realizować zadania projektu.
Wiadomości
Zna sposoby kształtowania określonych cech i sprawności 
 zycznej. 
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43–44
45–46

47
48–49

50–54
55–56
57–58

59–60

Doskonalenie techniki wykonania ataku oraz kiwnięcia.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry zespołowe, zabawy i zajęcia na basenie.
Ustawienie zespołu do przyjęcia piłki po ataku i kiwnięciu. Asekuracja pola gry.
Technika ataku – asekuracja i samoasekuracja. Technika zastawienia pojedynczego i podwójnego – 
asekuracja pola gry.
Technika zagrywki tenisowej szybującej.
Ćwiczenia kształtujące siłę.
Piłka plażowa. Zasady i przepisy gry. Rekreacyjne wykorzystanie technicznych elementów piłki 
siatkowej.
Organizacja rozgrywek szkolnych, przygotowanie organizacyjne, system rozgrywek, reklama, 
przygotowanie techniczne, sprzęt, nagłośnienie. Praca metodą projektów.

Zna zasady organizacji rozgrywek szkolnych, przepisy gry 
i sędziowanie w siatkówce halowej i plażowej,
współpracę sędziów podczas sędziowania.
Zna systemy rozgrywek i zasady organizacji zawodów na 
poziomie międzyszkolnym. 
Wie, jakie są bieżące osiągnięcia drużyn polskiej ligi siatkówki 
i siatkarskiej reprezentacji Polski.
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Klasa II 

Cele kształcenia:
Doskonalenie głównych elementów techniki gry. 
Doskonalenie umiejętności samodzielnego przygotowania or-

ganizmu do wysiłku. 

Wskazanie rekreacyjnych i zdrowotnych walorów piłki siat-
kowej.

Nr 
zajęć

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1–2

3–4

5–6
7–8

9–10
11–12
13–14
15–16

17
18–19
20–21
22–23
24–25
26–27
28–29
30–31
32–33
34–35

36
37–38
39–40
41–42

Ustalenie planu pracy, zasady uczestnictwa w zajęciach. Bezpieczeństwo na zajęciach, przestrze-
ganie regulaminu i przepisów BHP.
Diagnoza zespołu klasowego – testy sprawdzające ogólną sprawność  zyczną. Ćwiczenia i testy 
sprawdzające sprawność specjalną.
Gry i zabawy kształtujące przyjęcie i podania piłki.
Udział w meczu siatkarskim lub wspólne oglądanie i analiza meczu jako transmisji telewizyjnej.
Sędziowanie, gestykulacja sędziego. Współpraca sędziów w trakcie meczu. Zastosowanie 
przepisów podczas gry.
Technika odbicia piłki w postawie wysokiej i niskiej oburącz górne w dwójkach.
Technika odbicia piłki sposobem górnym oburącz w dwójkach ze zmianą miejsca.
Technika odbicia piłki sposobem dolnym w dwójkach w różnych pozycjach. 
Technika odbić łączonych sposobem górnym i dolnym w dwójkach.
Gra szkolna – zastosowanie poznanych elementów w grze 2 x 2.
Gry i zabawy kształtujące koordynację. 
Technika odbicia sposobem górnym oburącz w wyskoku.
Technika wystawienia piłki sposobem górnym oburącz do ataku. 
Zagrywka. Technika odbicia piłki po zagrywce – odbicie dolne oburącz oraz półgórne i górne.
Nauka techniki wystawienia i zbicia piłki. 
Gry i zabawy kształtujące szybkość i skoczność.
Doskonalenie poznanych elementów techniki w grze na małym boisku (3 x 3).
Technika zastawienia pojedynczego.
Taktyka ataku przy udziale zawodnika linii ataku.
Samoocena umiejętności i dokładności wykonania poznanych elementów.
Obserwacja meczu siatkarskiego, kultura zachowania się na trybunach, konstruktywna rola 
kibiców. Drużyny naszego województwa.
Sposoby ustawienia zespołu do przyjęcia zagrywki.

Postaw 
Wytrwale i z pełnym zaangażowaniem realizuje samodzielnie 
przyjęty plan treningowy.
Przestrzega ustalonych norm i reguł postępowania.
Interesuje się piłką siatkową, na bieżąco śledzi wydarzenia 
sportowe w kraju i na świecie.
W rywalizacji sportowej przestrzega zasad fair play.
Umiejętności
Potra  dobrać zestaw ćwiczeń służący podniesieniu sprawności 
ogólnej i specjalnej.
Umie współpracować w zespole w celu osiągnięcia założonego 
rezultatu. 
Ma opanowane podstawowe elementy techniki piłki siatkowej 
w stopniu umożliwiającym udział w pozaszkolnych formach 
rywalizacji sportowej. 
Potra  wykonać poprawnie technicznie: zastawianie piłki 
pojedyncze i podwójne, łączenie odbić piłki sposobem dolnym 
i górnym, zagrywkę tenisową i odbiór zagrywki sposobem 
dolnym, wystawienie piłki do ataku, zbicie piłki i kiwnięcie.
Wykorzystuje poznane elementy taktyki w grze. 
Potra  realizować zadania projektu.
Wiadomości
Zna sposoby kształtowania określonych cech i sprawności 
 zycznej. 
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43–44
45–46

47
48–49

50–54
55–56
57–58

59–60

Doskonalenie techniki wykonania ataku oraz kiwnięcia.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry zespołowe, zabawy i zajęcia na basenie.
Ustawienie zespołu do przyjęcia piłki po ataku i kiwnięciu. Asekuracja pola gry.
Technika ataku – asekuracja i samoasekuracja. Technika zastawienia pojedynczego i podwójnego – 
asekuracja pola gry.
Technika zagrywki tenisowej szybującej.
Ćwiczenia kształtujące siłę.
Piłka plażowa. Zasady i przepisy gry. Rekreacyjne wykorzystanie technicznych elementów piłki 
siatkowej.
Organizacja rozgrywek szkolnych, przygotowanie organizacyjne, system rozgrywek, reklama, 
przygotowanie techniczne, sprzęt, nagłośnienie. Praca metodą projektów.

Zna zasady organizacji rozgrywek szkolnych, przepisy gry 
i sędziowanie w siatkówce halowej i plażowej,
współpracę sędziów podczas sędziowania.
Zna systemy rozgrywek i zasady organizacji zawodów na 
poziomie międzyszkolnym. 
Wie, jakie są bieżące osiągnięcia drużyn polskiej ligi siatkówki 
i siatkarskiej reprezentacji Polski.
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Klasa III

Cele kształcenia: 
Rozwój ogólnej i  specjalistycznej sprawności fi zycznej siat-

karza.

Praktyczne wykorzystanie w  rywalizacji sportowej opanowa-
nych elementów techniki i taktyki gry. 

Zdobywanie doświadczenia startowego.

Nr 
zajęć

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1
2–3
4

5–6
7–8

9–10
11–12
13–14
15–16

17
18–19
20–21
22–23
24–25
26–27
28–29

30–31

32–33
34

35–36

37–38
39–40
41–42
43–44

Przypomnienie zasad uczestnictwa w zajęciach. Bezpieczeństwo na zajęciach.
Diagnoza zespołu klasowego – testy sprawdzające ogólną i specjalistyczną sprawność  zyczną. 
Ocena poziomu opanowania podstawowych elementów techniki gry.
Gry i zabawowe formy doskonalące technikę przyjęć i odbić piłki.
Doskonalenie odbicia piłki w postawie wysokiej i niskiej oburącz górne w trójkach.
Doskonalenie odbicia piłki sposobem górnym oburącz w trójkach ze zmianą miejsca.
Doskonalenie odbicia piłki sposobem dolnym w trójkach w różnych pozycjach. 
Doskonalenie obić łączonych sposobem górnym i dolnym w trójkach w pozycji zachwianej.
Gra szkolna – zastosowanie poznanych elementów w grze 3 x 3, 4 x 4.
Gry i zabawy kształtujące szybkość, skoczność. 
Doskonalenie poznanych elementów – technika odbicia sposobem górnym oburącz w wyskoku.
Doskonalenie elementów techniki – wystawienie piłki do ataku.
Analiza elementów techniki i taktyki –  lm.
Ćwiczenia kształcące i ogólnorozwojowe. Zajęcia na basenie.
Doskonalenie techniki zbicia piłki ze skrzydła – plasowanie , kiwnięcie.
Doskonalenie techniki zbicia piłki ze środka oraz techniki zagrywki tenisowej szybującej 
i z wyskoku.
Doskonalenie ataku przez zawodnika linii obrony. Doskonalenie techniki zastawienia podwójne-
go i potrójnego.
Doskonalenie taktyki gry obronnej z asekuracją bloku przez zawodnika linii obrony.
Gry i zabawy kształtujące wytrzymałość.
Doskonalenie taktyki indywidualnej rozegrania piłki, w ataku i zagrywce, w rozegraniu piłki 
w zespole.
Doskonalenie taktyki indywidualnej w grze obronnej.
Doskonalenie taktyki w przyjęciu zagrywki oraz gry blokiem. 
Doskonalenie techniki zbicia i plasowania, zastawienia oburącz i jednorącz.
Obserwacja meczu siatkarskiego – poznajemy drużyny kraju i świata.

Postaw
Kontroluje i ocenia wykonanie zadania przez współpartnera, 
dostosowuje swoje umiejętności do możliwości partnera.
Współpracuje w zespole w celu osiągnięcia wyniku.
Właściwe zachowuje się w roli kibica. 
Podejmuje słuszne decyzje w sytuacjach spornych. Wydaje 
sprawiedliwe i obiektywne werdykty.
Uprawia wyczynowo i rekreacyjnie siatkówkę oraz zna jej 
walory sportowe i rekreacyjne.
Umiejętności
Wykorzystuje w grach i zabawach elementy siatkówki,
Wykonuje poprawnie elementy techniki gry:
ustawienie drużyny do odbioru piłki po zagrywce,
ustawienie drużyny do odbioru piłki po ataku oraz organizacja 
kontrataku, zastawienie podwójne i potrójne, asekuracja 
podczas ataku i w obronie, zagrywka tenisowa szybująca 
i z wyskoku, wystawienie piłki oraz zbicie lub kiwnięcie, 
zastawienie oburącz lub jednorącz.
Wykorzystuje nabyte umiejętności techniczne i taktyczne 
w grze, w czasie rywalizacji sportowej.
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45–46
47–48

49
50–51

52–56

57–60

Doskonalenie taktyki zespołowej. Doskonalenie systemów gry w obronie.
Doskonalenie asekuracji własnego ataku oraz organizacja ataku po przyjęciu zagrywki.
Ćwiczenia kształtujące siłę.
Piłka plażowa. Technika i taktyka gry. Schematy przemieszczania się zawodników podczas gry 
w siatkówce plażowej.
Praktyczne wykorzystanie poznanych elementów techniki i taktyki – organizacja rozgrywek 
ogólnoszkolnych. Realizacja zadań metodą projektu.
Przeprowadzenie rozgrywek międzyszkolnych. Wykorzystanie w grze, w czasie rywalizacji 
sportowej opanowanych elementów techniki i taktyki gry. Sędziowanie – zastosowanie przepisów 
podczas gry.

Wiadomości
Zna elementy techniki i taktyki, podstawowe pojęcia i przepisy 
gry, podstawowe zasady organizacji rozgrywek na poziomie 
szkolnym.
Zna drużyny siatkarskie w regionie, Polsce i świecie,
na bieżąco obserwuje rozgrywki lig Polski i świata,
zna tradycję i osiągnięcia siatkówki światowej.
Zna przepisy gry w siatkówkę plażową, podstawowe elementy 
techniki i taktyki.
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Klasa III

Cele kształcenia: 
Rozwój ogólnej i  specjalistycznej sprawności fi zycznej siat-

karza.

Praktyczne wykorzystanie w  rywalizacji sportowej opanowa-
nych elementów techniki i taktyki gry. 

Zdobywanie doświadczenia startowego.

Nr 
zajęć

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1
2–3
4

5–6
7–8
9–10
11–12
13–14
15–16

17
18–19
20–21
22–23
24–25
26–27
28–29

30–31

32–33
34

35–36

37–38
39–40
41–42
43–44

Przypomnienie zasad uczestnictwa w zajęciach. Bezpieczeństwo na zajęciach.
Diagnoza zespołu klasowego – testy sprawdzające ogólną i specjalistyczną sprawność  zyczną. 
Ocena poziomu opanowania podstawowych elementów techniki gry.
Gry i zabawowe formy doskonalące technikę przyjęć i odbić piłki.
Doskonalenie odbicia piłki w postawie wysokiej i niskiej oburącz górne w trójkach.
Doskonalenie odbicia piłki sposobem górnym oburącz w trójkach ze zmianą miejsca.
Doskonalenie odbicia piłki sposobem dolnym w trójkach w różnych pozycjach. 
Doskonalenie obić łączonych sposobem górnym i dolnym w trójkach w pozycji zachwianej.
Gra szkolna – zastosowanie poznanych elementów w grze 3 x 3, 4 x 4.
Gry i zabawy kształtujące szybkość, skoczność. 
Doskonalenie poznanych elementów – technika odbicia sposobem górnym oburącz w wyskoku.
Doskonalenie elementów techniki – wystawienie piłki do ataku.
Analiza elementów techniki i taktyki –  lm.
Ćwiczenia kształcące i ogólnorozwojowe. Zajęcia na basenie.
Doskonalenie techniki zbicia piłki ze skrzydła – plasowanie , kiwnięcie.
Doskonalenie techniki zbicia piłki ze środka oraz techniki zagrywki tenisowej szybującej 
i z wyskoku.
Doskonalenie ataku przez zawodnika linii obrony. Doskonalenie techniki zastawienia podwójne-
go i potrójnego.
Doskonalenie taktyki gry obronnej z asekuracją bloku przez zawodnika linii obrony.
Gry i zabawy kształtujące wytrzymałość.
Doskonalenie taktyki indywidualnej rozegrania piłki, w ataku i zagrywce, w rozegraniu piłki 
w zespole.
Doskonalenie taktyki indywidualnej w grze obronnej.
Doskonalenie taktyki w przyjęciu zagrywki oraz gry blokiem. 
Doskonalenie techniki zbicia i plasowania, zastawienia oburącz i jednorącz.
Obserwacja meczu siatkarskiego – poznajemy drużyny kraju i świata.

Postaw
Kontroluje i ocenia wykonanie zadania przez współpartnera, 
dostosowuje swoje umiejętności do możliwości partnera.
Współpracuje w zespole w celu osiągnięcia wyniku.
Właściwe zachowuje się w roli kibica. 
Podejmuje słuszne decyzje w sytuacjach spornych. Wydaje 
sprawiedliwe i obiektywne werdykty.
Uprawia wyczynowo i rekreacyjnie siatkówkę oraz zna jej 
walory sportowe i rekreacyjne.
Umiejętności
Wykorzystuje w grach i zabawach elementy siatkówki,
Wykonuje poprawnie elementy techniki gry:
ustawienie drużyny do odbioru piłki po zagrywce,
ustawienie drużyny do odbioru piłki po ataku oraz organizacja 
kontrataku, zastawienie podwójne i potrójne, asekuracja 
podczas ataku i w obronie, zagrywka tenisowa szybująca 
i z wyskoku, wystawienie piłki oraz zbicie lub kiwnięcie, 
zastawienie oburącz lub jednorącz.
Wykorzystuje nabyte umiejętności techniczne i taktyczne 
w grze, w czasie rywalizacji sportowej.
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45–46
47–48

49
50–51

52–56

57–60

Doskonalenie taktyki zespołowej. Doskonalenie systemów gry w obronie.
Doskonalenie asekuracji własnego ataku oraz organizacja ataku po przyjęciu zagrywki.
Ćwiczenia kształtujące siłę.
Piłka plażowa. Technika i taktyka gry. Schematy przemieszczania się zawodników podczas gry 
w siatkówce plażowej.
Praktyczne wykorzystanie poznanych elementów techniki i taktyki – organizacja rozgrywek 
ogólnoszkolnych. Realizacja zadań metodą projektu.
Przeprowadzenie rozgrywek międzyszkolnych. Wykorzystanie w grze, w czasie rywalizacji 
sportowej opanowanych elementów techniki i taktyki gry. Sędziowanie – zastosowanie przepisów 
podczas gry.

Wiadomości
Zna elementy techniki i taktyki, podstawowe pojęcia i przepisy 
gry, podstawowe zasady organizacji rozgrywek na poziomie 
szkolnym.
Zna drużyny siatkarskie w regionie, Polsce i świecie,
na bieżąco obserwuje rozgrywki lig Polski i świata,
zna tradycję i osiągnięcia siatkówki światowej.
Zna przepisy gry w siatkówkę plażową, podstawowe elementy 
techniki i taktyki.
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Klasa IV technikum

Cele kształcenia:
Doskonalenie i utrzymanie ogólnej i specjalistycznej sprawno-

ści fi zycznej siatkarza.

Praktyczne wykorzystanie w  rywalizacji sportowej opanowa-
nych elementów techniki i taktyki gry. 

Udział w rywalizacji sportowej.

Nr 
zajęć

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1
2–3

4–5
6–10

11–12
13–14
15–19

20–21
22–23
24–25
26–27

28–31

32–33
34

35–36

37–40

Przypomnienie zasad uczestnictwa w zajęciach. Bezpieczeństwo na zajęciach.
Diagnoza zespołu. Testy sprawdzające ogólną i specjalistyczną sprawność  zyczną. Ocena 
poziomu opanowania podstawowych elementów techniki gry.
Gry i zabawowe formy doskonalące opanowane elementy techniki i taktyki gry.
Wykorzystanie opanowanych elementów techniki i taktyki gry w grze właściwej. System rozgry-
wek. Organizacja miniturnieju siatkarskiego. 
Ćwiczenia kształcące i ogólnorozwojowe. Zajęcia na basenie.
Ćwiczenia kształtujące sprawności specjalistyczne siatkarza – skoczność i szybkość.
Doskonalenie poznanych elementów techniki i taktyki gry w formach rekreacyjnych piłki 
siatkowej. 
Analiza elementów techniki i taktyki –  lm.
Doskonalenie techniki zbicia piłki ze skrzydła – plasowanie, kiwnięcie.
Gry i zabawy kształtujące wytrzymałość.
Doskonalenie taktyki indywidualnej rozegrania piłki, w ataku i zagrywce, w rozegraniu piłki 
w zespole.
Obserwacja meczu siatkarskiego – poznajemy drużyny kraju i świata. Udział w meczu w roli 
kibica. Kulturalny doping.
Doskonalenie taktyki zespołowej. Doskonalenie systemów gry w obronie.
Ćwiczenia kształtujące siłę.
Praktyczne wykorzystanie poznanych elementów techniki i taktyki – organizacja turnieju piłki 
siatkowej. Realizacja zadań metodą projektu.
Przeprowadzenie rozgrywek międzyszkolnych. Wykorzystanie w grze, w czasie rywalizacji 
sportowej opanowanych elementów techniki i taktyki gry. Sędziowanie – zastosowanie przepisów 
podczas gry.

Postaw
Wykorzystuje w rekreacji nabyte umiejętności techniczne 
i taktyczne piłki siatkowej.
Właściwe zachowuje się w roli kibica. 
Uprawia wyczynowo i rekreacyjnie siatkówkę oraz zna jej 
walory sportowe i rekreacyjne.
Prowadzi aktywny tryb życia, wypoczywa aktywnie.
Umiejętności
Wykorzystuje w rekreacji, grach i zabawach elementy 
siatkówki.
Wykorzystuje nabyte umiejętności techniczne i taktyczne 
w grze, w czasie rywalizacji sportowej.
Wiadomości
Zna elementy techniki i taktyki.
Utrwalenie podstawowych pojęć i przepisów gry.
Podstawowe zasady organizacji rozgrywek na poziomie szkol-
nym. Zna drużyny siatkarskie w regionie, Polsce i świecie,
na bieżąco obserwuje rozgrywki lig Polski i świata.
Zna tradycję i osiągnięcia siatkówki światowej.
Zna przepisy gry w siatkówkę plażową, podstawowe elementy 
techniki i taktyki. 
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Klasa I 

Cele kształcenia:
Doskonalenie elementów techniki gry w piłkę nożną. 
Wdrażanie do przestrzegania zasad czystej gry i  sportowej 

rywalizacji oraz kultury zachowania się na meczach piłkarskich 
w roli kibica. 

Przygotowanie do rywalizacji sportowej na międzyszkolnym 
poziomie.

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1
2–3

4–5

6–7

8–9

10–11

12
13–14

15–16

17–18
19–20
21–22
23–24

Zasady organizacji zajęć, przepisy bezpieczeństwa, warunki uczestnictwa w zajęciach.
Diagnoza wstępna – testy sprawdzające sprawność  zyczną oraz poziom podstawowych 
umiejętności piłkarskich.
Poruszanie się dowolnym sposobem w różnych kierunkach. Szybkie zmiany pozycji na sygnał. 
Gry i zabawy orientacyjno-porządkowe.
Gry i zabawy kopne. Ćwiczenia kształtujące szybkość i zwinność. Łączenie czynności ruchowych 
z samooceną.
Ćwiczenia kształtujące technikę uderzenia piłki nogą wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem. 
Gry i wyścigi z elementami biegu.
Ćwiczenia i gry kształtujące umiejętność prowadzenia piłki zewnętrznym podbiciem oraz 
przyjęcia wewnętrzną częścią stopy.
Piłkarski tor przeszkód kształtujący szybkość i zwinność.
Gry i zabawy kształtujące szybkość oraz doskonalące technikę poznanych sposobów prowadze-
nia, uderzenia i przyjęcia piłki.
Ćwiczenia kształtujące technikę uderzenia prostym podbiciem i przyjęcia zewnętrznym podbi-
ciem i prostym podbiciem.
Zabawy i gry doskonalące umiejętność prowadzenia piłki nogą w marszu i biegu.
Zajęcia ogólnorozwojowe na basenie.
Zajęcia ogólnorozwojowe w terenie. Elementy atletyki terenowej.
Ćwiczenia kształtujące szybkość i zwinność według pomysłu i inwencji uczniów, konkurs na 
najciekawsze ćwiczenie.

Postaw
Przestrzega zasad fair play na boisku. Rozumie ideę czystej 
sportowej rywalizacji.
Dokonuje samooceny i samokontroli wykonywanych zadań.
Współpracuje w zespole w celu uzyskania określonego wyniku.
Zachowuje się kulturalne podczas kibicowania swoim 
faworytom.
Interesuje się bieżącymi wydarzeniami sportowymi związanymi 
z piłką nożną.
Umiejętności
Potra  odpowiednio przygotować organizm do wysiłku.
Posiada podstawowe umiejętności techniczne piłkarza:
przyjęcie, uderzenie i prowadzenie piłki zewnętrznym i we-
wnętrznym podbiciem.
Potra  bronić bramki, wykonuje chwyty piłki bez upadku 
i z upadkiem, piąstkuje.
Wykonuje strzał piłką do bramki dowolnym sposobem, żongluje 
różnymi piłkami.
Umie się poruszać po boisku z piłką i bez piłki.
Potra  wykorzystać opanowane elementy techniki piłki nożnej 
w rekreacji, małych grach oraz w grze właściwej.
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Klasa IV technikum

Cele kształcenia:
Doskonalenie i utrzymanie ogólnej i specjalistycznej sprawno-

ści fi zycznej siatkarza.

Praktyczne wykorzystanie w  rywalizacji sportowej opanowa-
nych elementów techniki i taktyki gry. 

Udział w rywalizacji sportowej.

Nr 
zajęć

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1
2–3

4–5
6–10

11–12
13–14
15–19

20–21
22–23
24–25
26–27

28–31

32–33
34

35–36

37–40

Przypomnienie zasad uczestnictwa w zajęciach. Bezpieczeństwo na zajęciach.
Diagnoza zespołu. Testy sprawdzające ogólną i specjalistyczną sprawność  zyczną. Ocena 
poziomu opanowania podstawowych elementów techniki gry.
Gry i zabawowe formy doskonalące opanowane elementy techniki i taktyki gry.
Wykorzystanie opanowanych elementów techniki i taktyki gry w grze właściwej. System rozgry-
wek. Organizacja miniturnieju siatkarskiego. 
Ćwiczenia kształcące i ogólnorozwojowe. Zajęcia na basenie.
Ćwiczenia kształtujące sprawności specjalistyczne siatkarza – skoczność i szybkość.
Doskonalenie poznanych elementów techniki i taktyki gry w formach rekreacyjnych piłki 
siatkowej. 
Analiza elementów techniki i taktyki –  lm.
Doskonalenie techniki zbicia piłki ze skrzydła – plasowanie, kiwnięcie.
Gry i zabawy kształtujące wytrzymałość.
Doskonalenie taktyki indywidualnej rozegrania piłki, w ataku i zagrywce, w rozegraniu piłki 
w zespole.
Obserwacja meczu siatkarskiego – poznajemy drużyny kraju i świata. Udział w meczu w roli 
kibica. Kulturalny doping.
Doskonalenie taktyki zespołowej. Doskonalenie systemów gry w obronie.
Ćwiczenia kształtujące siłę.
Praktyczne wykorzystanie poznanych elementów techniki i taktyki – organizacja turnieju piłki 
siatkowej. Realizacja zadań metodą projektu.
Przeprowadzenie rozgrywek międzyszkolnych. Wykorzystanie w grze, w czasie rywalizacji 
sportowej opanowanych elementów techniki i taktyki gry. Sędziowanie – zastosowanie przepisów 
podczas gry.

Postaw
Wykorzystuje w rekreacji nabyte umiejętności techniczne 
i taktyczne piłki siatkowej.
Właściwe zachowuje się w roli kibica. 
Uprawia wyczynowo i rekreacyjnie siatkówkę oraz zna jej 
walory sportowe i rekreacyjne.
Prowadzi aktywny tryb życia, wypoczywa aktywnie.
Umiejętności
Wykorzystuje w rekreacji, grach i zabawach elementy 
siatkówki.
Wykorzystuje nabyte umiejętności techniczne i taktyczne 
w grze, w czasie rywalizacji sportowej.
Wiadomości
Zna elementy techniki i taktyki.
Utrwalenie podstawowych pojęć i przepisów gry.
Podstawowe zasady organizacji rozgrywek na poziomie szkol-
nym. Zna drużyny siatkarskie w regionie, Polsce i świecie,
na bieżąco obserwuje rozgrywki lig Polski i świata.
Zna tradycję i osiągnięcia siatkówki światowej.
Zna przepisy gry w siatkówkę plażową, podstawowe elementy 
techniki i taktyki. 
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Klasa I 

Cele kształcenia:
Doskonalenie elementów techniki gry w piłkę nożną. 
Wdrażanie do przestrzegania zasad czystej gry i  sportowej 

rywalizacji oraz kultury zachowania się na meczach piłkarskich 
w roli kibica. 

Przygotowanie do rywalizacji sportowej na międzyszkolnym 
poziomie.

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1
2–3

4–5

6–7

8–9

10–11

12
13–14

15–16

17–18
19–20
21–22
23–24

Zasady organizacji zajęć, przepisy bezpieczeństwa, warunki uczestnictwa w zajęciach.
Diagnoza wstępna – testy sprawdzające sprawność  zyczną oraz poziom podstawowych 
umiejętności piłkarskich.
Poruszanie się dowolnym sposobem w różnych kierunkach. Szybkie zmiany pozycji na sygnał. 
Gry i zabawy orientacyjno-porządkowe.
Gry i zabawy kopne. Ćwiczenia kształtujące szybkość i zwinność. Łączenie czynności ruchowych 
z samooceną.
Ćwiczenia kształtujące technikę uderzenia piłki nogą wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem. 
Gry i wyścigi z elementami biegu.
Ćwiczenia i gry kształtujące umiejętność prowadzenia piłki zewnętrznym podbiciem oraz 
przyjęcia wewnętrzną częścią stopy.
Piłkarski tor przeszkód kształtujący szybkość i zwinność.
Gry i zabawy kształtujące szybkość oraz doskonalące technikę poznanych sposobów prowadze-
nia, uderzenia i przyjęcia piłki.
Ćwiczenia kształtujące technikę uderzenia prostym podbiciem i przyjęcia zewnętrznym podbi-
ciem i prostym podbiciem.
Zabawy i gry doskonalące umiejętność prowadzenia piłki nogą w marszu i biegu.
Zajęcia ogólnorozwojowe na basenie.
Zajęcia ogólnorozwojowe w terenie. Elementy atletyki terenowej.
Ćwiczenia kształtujące szybkość i zwinność według pomysłu i inwencji uczniów, konkurs na 
najciekawsze ćwiczenie.

Postaw
Przestrzega zasad fair play na boisku. Rozumie ideę czystej 
sportowej rywalizacji.
Dokonuje samooceny i samokontroli wykonywanych zadań.
Współpracuje w zespole w celu uzyskania określonego wyniku.
Zachowuje się kulturalne podczas kibicowania swoim 
faworytom.
Interesuje się bieżącymi wydarzeniami sportowymi związanymi 
z piłką nożną.
Umiejętności
Potra  odpowiednio przygotować organizm do wysiłku.
Posiada podstawowe umiejętności techniczne piłkarza:
przyjęcie, uderzenie i prowadzenie piłki zewnętrznym i we-
wnętrznym podbiciem.
Potra  bronić bramki, wykonuje chwyty piłki bez upadku 
i z upadkiem, piąstkuje.
Wykonuje strzał piłką do bramki dowolnym sposobem, żongluje 
różnymi piłkami.
Umie się poruszać po boisku z piłką i bez piłki.
Potra  wykorzystać opanowane elementy techniki piłki nożnej 
w rekreacji, małych grach oraz w grze właściwej.
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Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

25–26 

27–28

29–30
31–32
33–34

35–36

37–38

39–40

41–42
43–44

45–46

47–48
49
50

51

52–53

54–55
56–57

58–60

Prowadzenie piłki wewnętrznym podbiciem w marszu i w biegu. Ćwiczenia doskonalące prowa-
dzenie piłki pojedynczo i w parach.
Ćwiczenia doskonalące umiejętność prowadzenia piłki wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem 
prawą i lewą nogą.
Prowadzenie piłki krótko przy nodze i z dobiegiem w połączeniu z podaniem piłki do partnera. 
Ćwiczenia w zespołach dwuosobowych.
Streching – ćwiczenia rozciągające. Gry i zabawy ogólnorozwojowe. Ćwiczenia kształtujące 
zwinność i szybkość.
Zabawy i gry doskonalące podania i przyjęcia piłki w biegu oraz prowadzenie piłki wewnętrznym 
i zewnętrznym podbiciem.
Doskonalenie techniki różnych uderzeń wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem – piłki leżącej, 
toczącej się, po koźle, z powietrza.
Technika gry bramkarza w bronieniu. Chwyty piłki bez upadku i z upadkiem, piąstkowanie, 
elementy obrony sytuacyjnej. Strzały na bramkę z miejsca i po podaniu.
Zajęcia ogólnorozwojowe na basenie lub gry i zabawy terenowe.
Technika gry bramkarza w atakowaniu. Podania piłki ręką, wybicie, uderzenie piłki nogą. Strzały 
na bramkę z miejsca i po podaniu.
Doskonalenie uderzeń piłki. Uderzenia zewnętrznym i wewnętrznym podbiciem w ruchu, po 
koźle, opuszczonej z ręki, leżącej, toczącej się, z powietrza.
Zabawy i gry orientacyjne, doskonalenie orientacji przestrzennej.
Kształtowanie szybkości i siły – ćwiczenia z pokonywaniem oporów. 
Kształtowanie wytrzymałości – atletyka terenowa. Marszobiegi i biegi terenowe. Pokonywanie 
naturalnych przeszkód.
Wyjście na mecz drużyny regionu lub wspólne oglądanie transmisji telewizyjnej. Właściwe 
zachowanie się w roli kibica. Praca sędziego. Podstawowe przepisy.
Nauczanie podstawowych elementów taktyki. Gra defensywna. Wykorzystanie opanowanych 
elementów techniki w grze uproszczonej oraz zabawach kopnych.
Gra szkolna zastosowanie poznanych elementów techniki. System rozgrywek.
Samoocena umiejętności i dokładności wykonania poznanych elementów techniki – test 
sprawdzający. 
Organizacja i przeprowadzenie klasowych rozgrywek w minipiłkę nożną. Sędziowanie – zastoso-
wanie przepisów podczas gry. Wykorzystanie w praktyce nabytych umiejętności.

Potra  się właściwie zachować w czasie meczu w roli kibica.
Zna podstawowe przepisy gry w piłkę nożną, zna regionalne 
zespoły piłkarskie, na bieżąco śledzi rozgrywki piłkarskie ligi 
polskiej.
Wiadomości
Zna przepisy gry w piłkę nożną. Zna podstawowe zasady 
rozgrywek piłkarskich.
Potra  z przeprowadzić rozgrywki klasowe w piłkę nożną. 
Zna zespoły piłkarskie w regionie.
Wie, jakie znaczenie dla podniesienia sprawności  zycznej 
i umiejętności ruchowych mają systematyczne ćwiczenia.
Zna rekreacyjne, sportowe i zdrowotne walory piłki nożnej.
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Klasa II 

Cele kształcenia:
Wykorzystanie w działaniach praktycznych opanowanych ele-

mentów techniki i taktyki gry w piłkę nożną.

Przestrzeganie zasad czystej gry i sportowej rywalizacji oraz kultu-
ry zachowania się na meczach piłkarskich w roli kibica i zawodnika. 

Udział w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych.

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1

2–3

4–5
6–7

8–9

10–11

12–13
14–15
16–17
18–19

20–21

22–23

24–25

26–27

Zasady uczestnictwa w zajęciach. Bezpieczeństwo zajęć. Przestrzeganie określonych reguł 
postępowania. 
Diagnoza zespołu klasowego – testy sprawdzające ogólną i specjalistyczną sprawność  zyczną. 
Porównanie wyników testów z poprzedniej klasy. Ocena postępu i rozwoju.
Gry i zabawy rekreacyjne utrwalające i rozwijające poznane elementy techniki piłki nożnej.
Doskonalenie poznanych elementów techniki w ćwiczeniach i zabawach z elementami rywa-
lizacji: uderzenia zewnętrznym i wewnętrznym podbiciem piłki leżącej, toczącej się, po koźle 
z powietrza.
Kształtowanie umiejętności uderzenia prostym podbiciem w ruchu piłki opuszczonej z rak, po 
koźle, leżącej, toczącej się z powietrza oraz z półwoleja.
Kształtowanie zwinności i szybkości przez zabawy kopne i gry bieżne z elementami techniki piłki 
nożnej. 
Rozwijanie wytrzymałości ogólnej przez biegi i marszobiegi terenowe.
Ćwiczenia kształtujące umiejętność przyjęcia piłki klatką piersiową i sytuacyjne.
Minigra – zastosowanie poznanych elementów w grze 2 x 2 i 3 x 3. System rozgrywek klasowych.
Gry i zabawy kształtujące koordynację wzrokowo-ruchową oraz szybką reakcję na przedmioty 
będące w ruchu. 
Technika gry głową – uderzenia czołem w biegu, w wyskoku z odbiciem jednonóż i obunóż, 
z upadkiem.
Ćwiczenia kształcące uderzenia boczną częścią ciała w biegu, z odbicia jednonóż i obunóż, 
z upadkiem.
Analiza elementów techniki gry. Wspólne oglądnie transmisji meczu polskiej reprezentacji. 
Kultura kibicowania.
Gry i zabawy kształtujące szybkość i skoczność. 

Postaw
Realizuje samodzielnie, z zaangażowaniem i z pełną odpowie-
dzialnością opracowany i przyjęty plan treningowy.
Współpracuje z wszystkimi członkami zespołu w celu uzyskania 
określonego wyniku.
Przestrzega zasad fair play na boisku. Rozumie ideę czystej 
sportowej rywalizacji.
Dokonuje samooceny i samokontroli wykonywanych zadań, 
ocenia sprawiedliwie i obiektywnie wykonanie zadania przez 
współpartnerów ćwiczeń.
Zachowuje się kulturalne podczas kibicowania swoim 
faworytom, zarówno wtedy kiedy zwyciężają, jak i wówczas, 
gdy ponoszą porażkę.
Interesuje się krajową i światową piłką nożną, na bieżąco śledzi 
wydarzenia sportowe, zna osiągnięcia czołowych zawodników 
krajowych i światowych. 
Umiejętności
Potra  odpowiednio przygotować organizm do wysiłku.
Posiada podstawowe umiejętności techniczne piłkarza:
przyjęcie, uderzenie nogą i głową, prowadzenie piłki zewnętrz-
nym i wewnętrznym podbiciem, prowadzenie sytuacyjne, strzał 
do bramki dowolnym sposobem, żonglerka, obrona bramki, 
chwyty piłki bez upadku i z upadkiem, piąstkowanie.
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Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

25–26 

27–28

29–30
31–32
33–34

35–36

37–38

39–40

41–42
43–44

45–46

47–48
49
50

51

52–53

54–55
56–57

58–60

Prowadzenie piłki wewnętrznym podbiciem w marszu i w biegu. Ćwiczenia doskonalące prowa-
dzenie piłki pojedynczo i w parach.
Ćwiczenia doskonalące umiejętność prowadzenia piłki wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem 
prawą i lewą nogą.
Prowadzenie piłki krótko przy nodze i z dobiegiem w połączeniu z podaniem piłki do partnera. 
Ćwiczenia w zespołach dwuosobowych.
Streching – ćwiczenia rozciągające. Gry i zabawy ogólnorozwojowe. Ćwiczenia kształtujące 
zwinność i szybkość.
Zabawy i gry doskonalące podania i przyjęcia piłki w biegu oraz prowadzenie piłki wewnętrznym 
i zewnętrznym podbiciem.
Doskonalenie techniki różnych uderzeń wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem – piłki leżącej, 
toczącej się, po koźle, z powietrza.
Technika gry bramkarza w bronieniu. Chwyty piłki bez upadku i z upadkiem, piąstkowanie, 
elementy obrony sytuacyjnej. Strzały na bramkę z miejsca i po podaniu.
Zajęcia ogólnorozwojowe na basenie lub gry i zabawy terenowe.
Technika gry bramkarza w atakowaniu. Podania piłki ręką, wybicie, uderzenie piłki nogą. Strzały 
na bramkę z miejsca i po podaniu.
Doskonalenie uderzeń piłki. Uderzenia zewnętrznym i wewnętrznym podbiciem w ruchu, po 
koźle, opuszczonej z ręki, leżącej, toczącej się, z powietrza.
Zabawy i gry orientacyjne, doskonalenie orientacji przestrzennej.
Kształtowanie szybkości i siły – ćwiczenia z pokonywaniem oporów. 
Kształtowanie wytrzymałości – atletyka terenowa. Marszobiegi i biegi terenowe. Pokonywanie 
naturalnych przeszkód.
Wyjście na mecz drużyny regionu lub wspólne oglądanie transmisji telewizyjnej. Właściwe 
zachowanie się w roli kibica. Praca sędziego. Podstawowe przepisy.
Nauczanie podstawowych elementów taktyki. Gra defensywna. Wykorzystanie opanowanych 
elementów techniki w grze uproszczonej oraz zabawach kopnych.
Gra szkolna zastosowanie poznanych elementów techniki. System rozgrywek.
Samoocena umiejętności i dokładności wykonania poznanych elementów techniki – test 
sprawdzający. 
Organizacja i przeprowadzenie klasowych rozgrywek w minipiłkę nożną. Sędziowanie – zastoso-
wanie przepisów podczas gry. Wykorzystanie w praktyce nabytych umiejętności.

Potra  się właściwie zachować w czasie meczu w roli kibica.
Zna podstawowe przepisy gry w piłkę nożną, zna regionalne 
zespoły piłkarskie, na bieżąco śledzi rozgrywki piłkarskie ligi 
polskiej.
Wiadomości
Zna przepisy gry w piłkę nożną. Zna podstawowe zasady 
rozgrywek piłkarskich.
Potra  z przeprowadzić rozgrywki klasowe w piłkę nożną. 
Zna zespoły piłkarskie w regionie.
Wie, jakie znaczenie dla podniesienia sprawności  zycznej 
i umiejętności ruchowych mają systematyczne ćwiczenia.
Zna rekreacyjne, sportowe i zdrowotne walory piłki nożnej.
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Klasa II 

Cele kształcenia:
Wykorzystanie w działaniach praktycznych opanowanych ele-

mentów techniki i taktyki gry w piłkę nożną.

Przestrzeganie zasad czystej gry i sportowej rywalizacji oraz kultu-
ry zachowania się na meczach piłkarskich w roli kibica i zawodnika. 

Udział w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych.

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1

2–3

4–5
6–7

8–9

10–11

12–13
14–15
16–17
18–19

20–21

22–23

24–25

26–27

Zasady uczestnictwa w zajęciach. Bezpieczeństwo zajęć. Przestrzeganie określonych reguł 
postępowania. 
Diagnoza zespołu klasowego – testy sprawdzające ogólną i specjalistyczną sprawność  zyczną. 
Porównanie wyników testów z poprzedniej klasy. Ocena postępu i rozwoju.
Gry i zabawy rekreacyjne utrwalające i rozwijające poznane elementy techniki piłki nożnej.
Doskonalenie poznanych elementów techniki w ćwiczeniach i zabawach z elementami rywa-
lizacji: uderzenia zewnętrznym i wewnętrznym podbiciem piłki leżącej, toczącej się, po koźle 
z powietrza.
Kształtowanie umiejętności uderzenia prostym podbiciem w ruchu piłki opuszczonej z rak, po 
koźle, leżącej, toczącej się z powietrza oraz z półwoleja.
Kształtowanie zwinności i szybkości przez zabawy kopne i gry bieżne z elementami techniki piłki 
nożnej. 
Rozwijanie wytrzymałości ogólnej przez biegi i marszobiegi terenowe.
Ćwiczenia kształtujące umiejętność przyjęcia piłki klatką piersiową i sytuacyjne.
Minigra – zastosowanie poznanych elementów w grze 2 x 2 i 3 x 3. System rozgrywek klasowych.
Gry i zabawy kształtujące koordynację wzrokowo-ruchową oraz szybką reakcję na przedmioty 
będące w ruchu. 
Technika gry głową – uderzenia czołem w biegu, w wyskoku z odbiciem jednonóż i obunóż, 
z upadkiem.
Ćwiczenia kształcące uderzenia boczną częścią ciała w biegu, z odbicia jednonóż i obunóż, 
z upadkiem.
Analiza elementów techniki gry. Wspólne oglądnie transmisji meczu polskiej reprezentacji. 
Kultura kibicowania.
Gry i zabawy kształtujące szybkość i skoczność. 

Postaw
Realizuje samodzielnie, z zaangażowaniem i z pełną odpowie-
dzialnością opracowany i przyjęty plan treningowy.
Współpracuje z wszystkimi członkami zespołu w celu uzyskania 
określonego wyniku.
Przestrzega zasad fair play na boisku. Rozumie ideę czystej 
sportowej rywalizacji.
Dokonuje samooceny i samokontroli wykonywanych zadań, 
ocenia sprawiedliwie i obiektywnie wykonanie zadania przez 
współpartnerów ćwiczeń.
Zachowuje się kulturalne podczas kibicowania swoim 
faworytom, zarówno wtedy kiedy zwyciężają, jak i wówczas, 
gdy ponoszą porażkę.
Interesuje się krajową i światową piłką nożną, na bieżąco śledzi 
wydarzenia sportowe, zna osiągnięcia czołowych zawodników 
krajowych i światowych. 
Umiejętności
Potra  odpowiednio przygotować organizm do wysiłku.
Posiada podstawowe umiejętności techniczne piłkarza:
przyjęcie, uderzenie nogą i głową, prowadzenie piłki zewnętrz-
nym i wewnętrznym podbiciem, prowadzenie sytuacyjne, strzał 
do bramki dowolnym sposobem, żonglerka, obrona bramki, 
chwyty piłki bez upadku i z upadkiem, piąstkowanie.

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   109 20.04.2012   10:49

U. Kierczak, Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji. Zdrowie-Sport-Rekreacja; Kraków 2012 

ISBN: 978-83-7850-034-6, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 



110 SZCZEGÓŁOWE ROCZNE PLANY PRACY

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

28–29

30–31

32–33

34–35

36–37

38–39

40–41
42–43

44–45
46–47

48–49
50–51
52–53

54–55
56–57
58–60

Doskonalenie wytrzymałości przez zajęcia terenowe, pokonywanie naturalnych przeszkód 
w czasie biegu terenowego.
Ćwiczenia zwinności i szybkości. Starty z różnych pozycji startowych, bieg na krótkim odcinku 
startowym z maksymalnym przyspieszeniem.
Ćwiczenia kształtujące technikę przyjęć wewnętrzną częścią stopy piłki toczącej się, po koźle 
i z powietrza.
Ćwiczenia kształtujące i doskonalące technikę przyjęć zewnętrznym podbiciem, ze zmianą 
kierunku biegu piłki toczącej się, po koźle i z powietrza.
Gry i zabawy kształtujące elementy zwodów bez piłki i z piłką w uderzeniu, w przyjęciu 
i w prowadzeniu.
Doskonalenie poznanych elementów techniki w grze na małym boisku (3 x 3), rozgrywki 
systemem „każdy z każdym”. Piłka nożna halowa. Punktacja i sędziowanie.
Podniesienie ogólnej sprawności przez zajęcia na basenie. 
Doskonalenie i kształtowanie cech motorycznych w kontakcie z piłką. Zabawa bieżna z piłkami 
w terenie.
Taktyka. Ustawienie w obronie, ustawienie defensywne i ofensywne. 
Kształtowanie umiejętności technicznych bramkarza. Chwyt piłki z upadku, toczącej się na 
wprost, toczącej się w bok, na wysokości kolan, brzucha, klatki piersiowej.
Wyjście na mecz. Obserwacja zawodników na boisku. Kultura kibicowania.
Piłka nożna plażowa. Zabawy z piłką, rozgrywki na nietypowym podłożu.
Trening techniczno-taktyczny. Ustawienia zawodników, prowadzenie, podanie, przyjęcia piłki 
i strzał na bramkę.
Ćwiczenia kształtujące zwinność. Zwody bez piłki, wyjście na pozycję.
Zwody z piłką przy uderzeniu, przyjęciu, prowadzeniu piłki, 
Organizujemy klasowe i międzyklasowe rozgrywki. Przygotowanie organizacyjne. Wykorzystanie 
w grze opanowanych elementów techniki i taktyki gry. Sędziowanie – zastosowanie przepisów 
podczas gry.

Umie się poruszać po boisku z piłką i bez piłki.
Potra  wykorzystać opanowane elementy techniki piłki nożnej 
w grach, zabawach w małych grach piłkarskich oraz we 
właściwej grze.
Potra  samodzielnie dobrać ćwiczenia do podniesienia spraw-
ności ogólnej i specjalnej.
Umie współpracować w zespole, realizuje założenia gry 
ustalone przez trenera.
Podejmuje rywalizację sportową z zachowaniem zasady fair 
play. 
Wiadomości
Zna przykładowe ćwiczenia kształtujące określone cechy 
motoryczne. Zna ogólne zasady tworzenia planu treningowego.
Wie, jakie znaczenie dla podniesienia sprawności  zycznej 
i umiejętności ruchowych mają systematyczne ćwiczenia.
Zna przepisy gry w piłkę nożną, zna podstawowe zasady 
i systemy rozgrywek piłkarskich.
Potra  przeprowadzić rozgrywki w piłkę nożną. 
Zna polskie zespoły piłkarskie, na bieżąco śledzi rozgrywki 
piłkarskie ligi polskiej.
Zna przepisy, systemy i zasady rozgrywek piłki nożnej halowej.
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Klasa III

Cele kształcenia:
Wykorzystanie w rywalizacji sportowej opanowanych elemen-

tów techniki i taktyki gry w piłkę nożną. 

Przestrzeganie zasad czystej gry i  sportowej rywalizacji oraz 
kultury zachowania się na meczach piłkarskich w roli kibica i za-
wodnika. 

Reprezentowanie szkoły w rozgrywkach sportowych.

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1
2–3
4–5
6–7

8–15

16–17
18–19
20–23

24–30

31–32

33–34

35
36–37

Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach. 
Diagnoza zespołu – testy sprawdzające ogólną i specjalistyczną sprawność  zyczną.
Samoocena poznanych umiejętności technicznych i taktycznych przez próby sprawnościowe.
Ocena stopnia opanowania podstawowych elementów techniki przez poziom ich wykorzystania 
w czasie gier, zabaw i w rozgrywkach sportowych.
Przez gry i ćwiczenia doskonalenie elementów techniki gry:
Uderzenia – nogą, głową, sytuacyjne.
Przyjęcia – nogą, klatką piersiową, sytuacyjne.
Prowadzenie nogą i sytuacyjne.
Zwody bez piłki i z piłką.
Gra bramkarza.
Zajęcia ogólnorozwojowe na basenie.
Rozwijanie szybkości i zwinności przez gry i zabawy orientacyjno-porządkowe, bieżne, skoczne.
Rozwijanie wytrzymałości przez zajęcia w terenie. Biegi i marszobiegi terenowe, pokonywanie 
naturalnych przeszkód.
Kształcenie i doskonalenie elementów techniki gry:
Drybling wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem, podeszwą, wewnętrzną częścią stopy.
Odbieranie piłki z przodu, z boku i z tyłu.
Gra ciałem w atakowaniu i w bronieniu w biegu i w wyskoku.
Doskonalenie poznanych elementów techniki i taktyki przez zabawy i gry z elementami piłki 
nożnej.
Wykorzystanie elementów techniki w grze. Analiza spotkania reprezentacji Polski. Wspólne 
oglądanie transmisji, kibicowanie.
Przygotowanie taktyczne. Wykorzystanie założeń taktycznych w czasie rozgrywek.
Ustawienie w ataku i w obronie. Rola poszczególnych zawodników drużyny.

Postaw
Uczestniczy jako zawodnik w rozgrywkach sportowych, godnie 
reprezentuje szkołę.
Przestrzega w grze zasad sportowej i uczciwej rywalizacji.
Właściwie zachowuje się w roli kibica. 
Samodzielnie realizuje przyjęty plan treningowy.
Kontroluje i ocenia wykonanie zadania przez współpartnera,
dostosowuje swoje umiejętności do możliwości partnera.
Współpracuje w zespole w celu osiągnięcia wysokiego wyniku.
Podejmuje sprawiedliwe decyzje w sytuacjach spornych, potra  
obronić swoje zdanie.
Uprawia rekreacyjnie piłkę nożną, zachęca swoich rówieśników 
do gry. 
Wykazuje duże interesowanie piłką nożną jako dyscypliną 
sportową, śledzi na bieżąco rozgrywki, orientuje się w wynikach 
i rankingach polski i świata.
Umiejętności 
Potra  wykorzystać opanowane elementy techniki i taktyki 
w grach i zabawach sportowych.
Potra  przygotować i przeprowadzić szkolny lub międzyszkolny 
turniej piłkarski.
Umie się zachować prawidłowo jako zawodnik, sędzia i kibic.
Potra  podejmować decyzje i kierować czynnościami zespołu, 
realizuje zadania jako trener drużyny.
Umie opracować poprawny plan treningowy piłkarza.
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Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

28–29

30–31

32–33

34–35

36–37

38–39

40–41
42–43

44–45
46–47

48–49
50–51
52–53

54–55
56–57
58–60

Doskonalenie wytrzymałości przez zajęcia terenowe, pokonywanie naturalnych przeszkód 
w czasie biegu terenowego.
Ćwiczenia zwinności i szybkości. Starty z różnych pozycji startowych, bieg na krótkim odcinku 
startowym z maksymalnym przyspieszeniem.
Ćwiczenia kształtujące technikę przyjęć wewnętrzną częścią stopy piłki toczącej się, po koźle 
i z powietrza.
Ćwiczenia kształtujące i doskonalące technikę przyjęć zewnętrznym podbiciem, ze zmianą 
kierunku biegu piłki toczącej się, po koźle i z powietrza.
Gry i zabawy kształtujące elementy zwodów bez piłki i z piłką w uderzeniu, w przyjęciu 
i w prowadzeniu.
Doskonalenie poznanych elementów techniki w grze na małym boisku (3 x 3), rozgrywki 
systemem „każdy z każdym”. Piłka nożna halowa. Punktacja i sędziowanie.
Podniesienie ogólnej sprawności przez zajęcia na basenie. 
Doskonalenie i kształtowanie cech motorycznych w kontakcie z piłką. Zabawa bieżna z piłkami 
w terenie.
Taktyka. Ustawienie w obronie, ustawienie defensywne i ofensywne. 
Kształtowanie umiejętności technicznych bramkarza. Chwyt piłki z upadku, toczącej się na 
wprost, toczącej się w bok, na wysokości kolan, brzucha, klatki piersiowej.
Wyjście na mecz. Obserwacja zawodników na boisku. Kultura kibicowania.
Piłka nożna plażowa. Zabawy z piłką, rozgrywki na nietypowym podłożu.
Trening techniczno-taktyczny. Ustawienia zawodników, prowadzenie, podanie, przyjęcia piłki 
i strzał na bramkę.
Ćwiczenia kształtujące zwinność. Zwody bez piłki, wyjście na pozycję.
Zwody z piłką przy uderzeniu, przyjęciu, prowadzeniu piłki, 
Organizujemy klasowe i międzyklasowe rozgrywki. Przygotowanie organizacyjne. Wykorzystanie 
w grze opanowanych elementów techniki i taktyki gry. Sędziowanie – zastosowanie przepisów 
podczas gry.

Umie się poruszać po boisku z piłką i bez piłki.
Potra  wykorzystać opanowane elementy techniki piłki nożnej 
w grach, zabawach w małych grach piłkarskich oraz we 
właściwej grze.
Potra  samodzielnie dobrać ćwiczenia do podniesienia spraw-
ności ogólnej i specjalnej.
Umie współpracować w zespole, realizuje założenia gry 
ustalone przez trenera.
Podejmuje rywalizację sportową z zachowaniem zasady fair 
play. 
Wiadomości
Zna przykładowe ćwiczenia kształtujące określone cechy 
motoryczne. Zna ogólne zasady tworzenia planu treningowego.
Wie, jakie znaczenie dla podniesienia sprawności  zycznej 
i umiejętności ruchowych mają systematyczne ćwiczenia.
Zna przepisy gry w piłkę nożną, zna podstawowe zasady 
i systemy rozgrywek piłkarskich.
Potra  przeprowadzić rozgrywki w piłkę nożną. 
Zna polskie zespoły piłkarskie, na bieżąco śledzi rozgrywki 
piłkarskie ligi polskiej.
Zna przepisy, systemy i zasady rozgrywek piłki nożnej halowej.
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Klasa III

Cele kształcenia:
Wykorzystanie w rywalizacji sportowej opanowanych elemen-

tów techniki i taktyki gry w piłkę nożną. 

Przestrzeganie zasad czystej gry i  sportowej rywalizacji oraz 
kultury zachowania się na meczach piłkarskich w roli kibica i za-
wodnika. 

Reprezentowanie szkoły w rozgrywkach sportowych.

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1
2–3
4–5
6–7

8–15

16–17
18–19
20–23

24–30

31–32

33–34

35
36–37

Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach. 
Diagnoza zespołu – testy sprawdzające ogólną i specjalistyczną sprawność  zyczną.
Samoocena poznanych umiejętności technicznych i taktycznych przez próby sprawnościowe.
Ocena stopnia opanowania podstawowych elementów techniki przez poziom ich wykorzystania 
w czasie gier, zabaw i w rozgrywkach sportowych.
Przez gry i ćwiczenia doskonalenie elementów techniki gry:
Uderzenia – nogą, głową, sytuacyjne.
Przyjęcia – nogą, klatką piersiową, sytuacyjne.
Prowadzenie nogą i sytuacyjne.
Zwody bez piłki i z piłką.
Gra bramkarza.
Zajęcia ogólnorozwojowe na basenie.
Rozwijanie szybkości i zwinności przez gry i zabawy orientacyjno-porządkowe, bieżne, skoczne.
Rozwijanie wytrzymałości przez zajęcia w terenie. Biegi i marszobiegi terenowe, pokonywanie 
naturalnych przeszkód.
Kształcenie i doskonalenie elementów techniki gry:
Drybling wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem, podeszwą, wewnętrzną częścią stopy.
Odbieranie piłki z przodu, z boku i z tyłu.
Gra ciałem w atakowaniu i w bronieniu w biegu i w wyskoku.
Doskonalenie poznanych elementów techniki i taktyki przez zabawy i gry z elementami piłki 
nożnej.
Wykorzystanie elementów techniki w grze. Analiza spotkania reprezentacji Polski. Wspólne 
oglądanie transmisji, kibicowanie.
Przygotowanie taktyczne. Wykorzystanie założeń taktycznych w czasie rozgrywek.
Ustawienie w ataku i w obronie. Rola poszczególnych zawodników drużyny.

Postaw
Uczestniczy jako zawodnik w rozgrywkach sportowych, godnie 
reprezentuje szkołę.
Przestrzega w grze zasad sportowej i uczciwej rywalizacji.
Właściwie zachowuje się w roli kibica. 
Samodzielnie realizuje przyjęty plan treningowy.
Kontroluje i ocenia wykonanie zadania przez współpartnera,
dostosowuje swoje umiejętności do możliwości partnera.
Współpracuje w zespole w celu osiągnięcia wysokiego wyniku.
Podejmuje sprawiedliwe decyzje w sytuacjach spornych, potra  
obronić swoje zdanie.
Uprawia rekreacyjnie piłkę nożną, zachęca swoich rówieśników 
do gry. 
Wykazuje duże interesowanie piłką nożną jako dyscypliną 
sportową, śledzi na bieżąco rozgrywki, orientuje się w wynikach 
i rankingach polski i świata.
Umiejętności 
Potra  wykorzystać opanowane elementy techniki i taktyki 
w grach i zabawach sportowych.
Potra  przygotować i przeprowadzić szkolny lub międzyszkolny 
turniej piłkarski.
Umie się zachować prawidłowo jako zawodnik, sędzia i kibic.
Potra  podejmować decyzje i kierować czynnościami zespołu, 
realizuje zadania jako trener drużyny.
Umie opracować poprawny plan treningowy piłkarza.
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Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

38–39
40

41–42
43–45

46–47
48–49
50–51

52–53

58–60

Obrona indywidualna, ustawienie zawodników.
Odbieranie piłki przeciwnikowi, pressing, krycie ścisłe i luźne.
Taktyka gry bramkarza.
Obrona zespołowa: obrona „każdy swego”, obrona strefowa, obrona kombinowana. 
Wykorzystanie elementów techniki i taktyki w praktycznym działaniu, w grach, zabawach i grze 
właściwej.
Doskonalenie wytrzymałości biegowej poprzez małą zabawę biegową.
Gry i zabawy terenowe. Marszobieg, pokonywanie naturalnych przeszkód.
Udział w pozaszkolnej rywalizacji sportowej. Wyjazdy na mecze piłkarskie w roli zawodnika 
i kibica.
Sędziowanie, podstawowe przepisy gry. Zasady organizacji turniejów i zawodów w piłce nożnej, 
systemy rozgrywek.
Sprawdzian nabytych umiejętności technicznych, taktycznych i organizacyjnych. Przeprowa-
dzenie szkolnego lub międzyszkolnego turnieju w minipiłce nożnej. Podsumowanie udziału 
w zajęciach.

Wiadomości
Zna zasady treningu sportowego.
Zna elementy techniki i taktyki gry w piłce nożnej.
Zna zespoły klubowe, Polski, Europy i świata, czołowych 
zawodników, ich osiągnięcia i przebieg kariery. 
Wie, jakie są podstawowe zasady organizacji rozgrywek na 
poziomie szkolnym, zna przepisy gry w stopniu umożliwiają-
cym pełnienie roli sędziego.
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Klasa IV technikum

Cele kształcenia:
Wykorzystanie w rywalizacji sportowej opanowanych elemen-

tów techniki i taktyki gry w piłkę nożną. 

Właściwe zachowania się na meczach piłkarskich w roli kibica 
i zawodnika. 

Reprezentowanie szkoły w rozgrywkach sportowych.

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1
2–3
4–5
6–7

8–15
16–17
18–20

23–24

25–26
27–28
29–32

33–34

35–39

40

Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach. 
Diagnoza zespołu – testy sprawdzające ogólną i specjalistyczną sprawność  zyczną.
Samodzielny dobór ćwiczeń kształtujących określone sprawności. Zasady planu treningowego.
Ocena stopnia opanowania podstawowych elementów techniki przez poziom ich wykorzystania 
w czasie gier i w rozgrywkach sportowych.
Doskonalenie elementów techniki i taktyki gry przez gry i ćwiczenia.
Zajęcia ogólnorozwojowe na basenie.
Ćwiczenia i gry terenowe. Rozwijanie wytrzymałości przez zajęcia w terenie. Biegi i marszobiegi 
terenowe, pokonywanie naturalnych przeszkód.
Doskonalenie poznanych elementów techniki i taktyki przez zabawy i gry z elementami piłki 
nożnej.
Wykorzystanie elementów techniki w grze właściwej oraz grach rekreacyjnych. 
Analiza spotkania reprezentacji Polski. Wspólne oglądanie transmisji, kibicowanie.
Udział w pozaszkolnej rywalizacji sportowej. Wyjazdy na mecze piłkarskie w roli zawodnika 
i kibica.
Sędziowanie, podstawowe przepisy gry. Zasady organizacji turniejów i zawodów w piłce nożnej, 
systemy rozgrywek. 
Sprawdzian nabytych umiejętności technicznych, taktycznych i organizacyjnych. Przeprowadze-
nie szkolnego lub międzyszkolnego turnieju w minipiłce nożnej. 
Podsumowanie udziału w zajęciach.

Postaw
Przestrzega w grze zasad sportowej i uczciwej rywalizacji.
Właściwie zachowuje się w roli kibica. 
Uczestniczy jako zawodnik w rozgrywkach sportowych, godnie 
reprezentuje szkołę.
Realizuje przyjęty plan treningowy.
Uprawia rekreacyjnie piłkę nożną jest inicjatorem gier i aktyw-
ności  zycznej swoich rówieśników. 
Interesuje się piłką nożną jako dyscypliną sportową, śledzi na 
bieżąco rozgrywki, orientuje się w wynikach i rankingach polski 
i świata.
Umiejętności 
Potra  wykorzystać opanowane elementy techniki i taktyki 
w grach i rywalizacji sportowej.
Umie się zachować prawidłowo jako zawodnik, sędzia i kibic.
Umie opracować poprawny plan treningowy piłkarza.
Wiadomości
Zna zasady treningu sportowego.
Zna przepisy, elementy techniki i taktyki gry w piłce nożnej.
Zna zespoły klubowe, Polski, Europy i świata, czołowych 
zawodników, ich osiągnięcia i przebieg kariery. 
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Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

38–39
40

41–42
43–45

46–47
48–49
50–51

52–53

58–60

Obrona indywidualna, ustawienie zawodników.
Odbieranie piłki przeciwnikowi, pressing, krycie ścisłe i luźne.
Taktyka gry bramkarza.
Obrona zespołowa: obrona „każdy swego”, obrona strefowa, obrona kombinowana. 
Wykorzystanie elementów techniki i taktyki w praktycznym działaniu, w grach, zabawach i grze 
właściwej.
Doskonalenie wytrzymałości biegowej poprzez małą zabawę biegową.
Gry i zabawy terenowe. Marszobieg, pokonywanie naturalnych przeszkód.
Udział w pozaszkolnej rywalizacji sportowej. Wyjazdy na mecze piłkarskie w roli zawodnika 
i kibica.
Sędziowanie, podstawowe przepisy gry. Zasady organizacji turniejów i zawodów w piłce nożnej, 
systemy rozgrywek.
Sprawdzian nabytych umiejętności technicznych, taktycznych i organizacyjnych. Przeprowa-
dzenie szkolnego lub międzyszkolnego turnieju w minipiłce nożnej. Podsumowanie udziału 
w zajęciach.

Wiadomości
Zna zasady treningu sportowego.
Zna elementy techniki i taktyki gry w piłce nożnej.
Zna zespoły klubowe, Polski, Europy i świata, czołowych 
zawodników, ich osiągnięcia i przebieg kariery. 
Wie, jakie są podstawowe zasady organizacji rozgrywek na 
poziomie szkolnym, zna przepisy gry w stopniu umożliwiają-
cym pełnienie roli sędziego.

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   112 20.04.2012   10:49

113Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego – piłka nożna

Klasa IV technikum

Cele kształcenia:
Wykorzystanie w rywalizacji sportowej opanowanych elemen-

tów techniki i taktyki gry w piłkę nożną. 

Właściwe zachowania się na meczach piłkarskich w roli kibica 
i zawodnika. 

Reprezentowanie szkoły w rozgrywkach sportowych.

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1
2–3
4–5
6–7

8–15
16–17
18–20

23–24

25–26
27–28
29–32

33–34

35–39

40

Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach. 
Diagnoza zespołu – testy sprawdzające ogólną i specjalistyczną sprawność  zyczną.
Samodzielny dobór ćwiczeń kształtujących określone sprawności. Zasady planu treningowego.
Ocena stopnia opanowania podstawowych elementów techniki przez poziom ich wykorzystania 
w czasie gier i w rozgrywkach sportowych.
Doskonalenie elementów techniki i taktyki gry przez gry i ćwiczenia.
Zajęcia ogólnorozwojowe na basenie.
Ćwiczenia i gry terenowe. Rozwijanie wytrzymałości przez zajęcia w terenie. Biegi i marszobiegi 
terenowe, pokonywanie naturalnych przeszkód.
Doskonalenie poznanych elementów techniki i taktyki przez zabawy i gry z elementami piłki 
nożnej.
Wykorzystanie elementów techniki w grze właściwej oraz grach rekreacyjnych. 
Analiza spotkania reprezentacji Polski. Wspólne oglądanie transmisji, kibicowanie.
Udział w pozaszkolnej rywalizacji sportowej. Wyjazdy na mecze piłkarskie w roli zawodnika 
i kibica.
Sędziowanie, podstawowe przepisy gry. Zasady organizacji turniejów i zawodów w piłce nożnej, 
systemy rozgrywek. 
Sprawdzian nabytych umiejętności technicznych, taktycznych i organizacyjnych. Przeprowadze-
nie szkolnego lub międzyszkolnego turnieju w minipiłce nożnej. 
Podsumowanie udziału w zajęciach.

Postaw
Przestrzega w grze zasad sportowej i uczciwej rywalizacji.
Właściwie zachowuje się w roli kibica. 
Uczestniczy jako zawodnik w rozgrywkach sportowych, godnie 
reprezentuje szkołę.
Realizuje przyjęty plan treningowy.
Uprawia rekreacyjnie piłkę nożną jest inicjatorem gier i aktyw-
ności  zycznej swoich rówieśników. 
Interesuje się piłką nożną jako dyscypliną sportową, śledzi na 
bieżąco rozgrywki, orientuje się w wynikach i rankingach polski 
i świata.
Umiejętności 
Potra  wykorzystać opanowane elementy techniki i taktyki 
w grach i rywalizacji sportowej.
Umie się zachować prawidłowo jako zawodnik, sędzia i kibic.
Umie opracować poprawny plan treningowy piłkarza.
Wiadomości
Zna zasady treningu sportowego.
Zna przepisy, elementy techniki i taktyki gry w piłce nożnej.
Zna zespoły klubowe, Polski, Europy i świata, czołowych 
zawodników, ich osiągnięcia i przebieg kariery. 
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Plan realizacji zajęć – fakultet turystyczny 

Klasa I – „W okolicy”

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1
2–3
4–7

8–9

10–11

12–13

14–15
16–19

20–21
22–23
24–27

28–31
32–33
34–35
36–39
40–41
42–45

46–47

48–55

Zasady uczestnictwa. Organizacja zajęć. Uczestnicy, plan pracy.
Poznajmy się – zabawy i gry integracyjne.
Przygotowanie projektu – „Znane – nieznane” – ciekawe miejsca wokół nas, w najbliższym 
otoczeniu – przydział zadań i ustalenie ram organizacyjnych.
Gry rekreacyjno-sportowe, według inwencji uczniów, z wykorzystaniem warunków naturalnych 
okolicy szkoły.
„Znane – nieznane” – przedstawienie materiałów – wynik pracy zespołów projektowych.
Walory turystyczno-krajoznawcze najbliższej okolicy – ciekawostki związane z cechami krajobra-
zu, zabytkami, roślinnością, tradycjami, kulturą. 
„Tu mieszkam” – Wybór tras wycieczek pieszych. Przygotowanie organizacyjne wycieczki – 
planowanie: wybór przewodników, ustalenie trasy.
Przygotowanie organizacyjne wycieczki – planowanie: kosztów, terminu, środków transportu. 
Zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczek pieszych. Przepisy prawne związane z organizacją 
zajęć pozaszkolnych.
Piesza wycieczka „Tu mieszkam (wschód i północ)” – pełnienie roli przewodnika.
Piesza wycieczka „Tu mieszkam (zachód i południe)” – pełnienie roli przewodnika.
Podsumowanie wycieczek: ocena jakości pracy przewodników, ocena poziomu przygotowania 
organizacyjnego.
Gry i zabawy sprawnościowe w terenie.
Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zwichnięcia i złamania. 
Mapa – orientacja i czytanie mapy. Znaki topogra czne na mapie. Określenie pro lu trasy.
Przygotowanie projektu „U sąsiada” – ciekawe miejsca w okolicy.
Nordic walking – maszerowanie z kijami.
Przedstawienie wyników pracy zespołów, w projekcie „U sąsiada” – określenie interesujących 
miejsc w okolicy.
Organizacja rajdu pieszego – wybór trasy, przydział funkcji organizacyjnych, wybór przewodni-
ków, ustalenie trasy, środków transportu, kosztów, preliminarz budżetowy. 
Rajd pieszy – „U sąsiada” – pełnienie roli przewodnika.

Postaw
Zna swoje mocne strony, podejmuje próby prezentacji.
Przestrzega ustalonych zasad zachowania.
Pełni rolę przewodnika, prezentuje swoją wiedzę.
Jest świadomy własnych korzeni, rozbudza w sobie lokalny 
patriotyzm. 
Podejmuje się realizacji zadań na miarę swoich możliwości.
Doskonali umiejętność komunikacji, odwagę wystąpień 
publicznych.
Jest sprawiedliwy w ocenie pracy innych. 
Umiejętności
Potra  wyszukiwać informacje w wskazanych materiałach 
źródłowych, dokonuje selekcji tych informacji.
Umie wypełnić podstawowe dokumenty wycieczki – kartę 
wycieczki i listy uczestników.
Potra  realizować przydzielone zadania, pracuje kreatywnie. 
Potra  przygotować prezentację efektów własnej pracy.
Umie zaplanować wycieczkę pieszą w najbliższej okolicy.
Potra  przygotować uproszczony kosztorys wycieczki.
Umie rozpoznać zwichnięcie i złamania. Wie, jak się bezpiecz-
nie zachować w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, wie, 
jak wezwać pomoc. 
Wiadomości 
Zna podstawowe zasady bezpiecznej organizacji wycieczek 
i rajdów pieszych.
Zna zasady bezpieczeństwa w górach i nad wodą. 
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56–58

59–60

Podsumowanie rajdu: ocena jakości pracy przewodników, ocena poziomu przygotowania 
organizacyjnego. Przygotowanie albumu i prezentacji multimedialnej.
Podsumowanie roczne działań fakultetu (ewaluacja, ocena, propozycje zmian).

Zna sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku 
złamania i zwichnięcia. 
Wie, jakie są walory turystyczno-krajoznawcze oraz rekreacyjne 
najbliższej okolicy.
Zna ciekawe obiekty przyrodnicze, formy ochrony przyrody, 
zwyczaje, tradycje i kulturę małej ojczyzny.
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Plan realizacji zajęć – fakultet turystyczny 

Klasa I – „W okolicy”

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1
2–3
4–7

8–9

10–11

12–13

14–15
16–19

20–21
22–23
24–27

28–31
32–33
34–35
36–39
40–41
42–45

46–47

48–55

Zasady uczestnictwa. Organizacja zajęć. Uczestnicy, plan pracy.
Poznajmy się – zabawy i gry integracyjne.
Przygotowanie projektu – „Znane – nieznane” – ciekawe miejsca wokół nas, w najbliższym 
otoczeniu – przydział zadań i ustalenie ram organizacyjnych.
Gry rekreacyjno-sportowe, według inwencji uczniów, z wykorzystaniem warunków naturalnych 
okolicy szkoły.
„Znane – nieznane” – przedstawienie materiałów – wynik pracy zespołów projektowych.
Walory turystyczno-krajoznawcze najbliższej okolicy – ciekawostki związane z cechami krajobra-
zu, zabytkami, roślinnością, tradycjami, kulturą. 
„Tu mieszkam” – Wybór tras wycieczek pieszych. Przygotowanie organizacyjne wycieczki – 
planowanie: wybór przewodników, ustalenie trasy.
Przygotowanie organizacyjne wycieczki – planowanie: kosztów, terminu, środków transportu. 
Zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczek pieszych. Przepisy prawne związane z organizacją 
zajęć pozaszkolnych.
Piesza wycieczka „Tu mieszkam (wschód i północ)” – pełnienie roli przewodnika.
Piesza wycieczka „Tu mieszkam (zachód i południe)” – pełnienie roli przewodnika.
Podsumowanie wycieczek: ocena jakości pracy przewodników, ocena poziomu przygotowania 
organizacyjnego.
Gry i zabawy sprawnościowe w terenie.
Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zwichnięcia i złamania. 
Mapa – orientacja i czytanie mapy. Znaki topogra czne na mapie. Określenie pro lu trasy.
Przygotowanie projektu „U sąsiada” – ciekawe miejsca w okolicy.
Nordic walking – maszerowanie z kijami.
Przedstawienie wyników pracy zespołów, w projekcie „U sąsiada” – określenie interesujących 
miejsc w okolicy.
Organizacja rajdu pieszego – wybór trasy, przydział funkcji organizacyjnych, wybór przewodni-
ków, ustalenie trasy, środków transportu, kosztów, preliminarz budżetowy. 
Rajd pieszy – „U sąsiada” – pełnienie roli przewodnika.

Postaw
Zna swoje mocne strony, podejmuje próby prezentacji.
Przestrzega ustalonych zasad zachowania.
Pełni rolę przewodnika, prezentuje swoją wiedzę.
Jest świadomy własnych korzeni, rozbudza w sobie lokalny 
patriotyzm. 
Podejmuje się realizacji zadań na miarę swoich możliwości.
Doskonali umiejętność komunikacji, odwagę wystąpień 
publicznych.
Jest sprawiedliwy w ocenie pracy innych. 
Umiejętności
Potra  wyszukiwać informacje w wskazanych materiałach 
źródłowych, dokonuje selekcji tych informacji.
Umie wypełnić podstawowe dokumenty wycieczki – kartę 
wycieczki i listy uczestników.
Potra  realizować przydzielone zadania, pracuje kreatywnie. 
Potra  przygotować prezentację efektów własnej pracy.
Umie zaplanować wycieczkę pieszą w najbliższej okolicy.
Potra  przygotować uproszczony kosztorys wycieczki.
Umie rozpoznać zwichnięcie i złamania. Wie, jak się bezpiecz-
nie zachować w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, wie, 
jak wezwać pomoc. 
Wiadomości 
Zna podstawowe zasady bezpiecznej organizacji wycieczek 
i rajdów pieszych.
Zna zasady bezpieczeństwa w górach i nad wodą. 
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56–58

59–60

Podsumowanie rajdu: ocena jakości pracy przewodników, ocena poziomu przygotowania 
organizacyjnego. Przygotowanie albumu i prezentacji multimedialnej.
Podsumowanie roczne działań fakultetu (ewaluacja, ocena, propozycje zmian).

Zna sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku 
złamania i zwichnięcia. 
Wie, jakie są walory turystyczno-krajoznawcze oraz rekreacyjne 
najbliższej okolicy.
Zna ciekawe obiekty przyrodnicze, formy ochrony przyrody, 
zwyczaje, tradycje i kulturę małej ojczyzny.
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Klasa II – „Za miedzą”

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1–2
3–6

7–8
9–11

12–13
14–15
16–17
18–21

22–25

26–32
33–34

35–36
37–38

39–40
41–43

44–45
46–47
48–50

51–52

53–58
59–60

Zasady uczestnictwa, zasady zachowania się, organizacja zajęć. Plan pracy.
Przygotowanie projektu – „Za miedzą” – ciekawe miejsca w dalszej okolicy – przydział zadań 
i ustalenie ram organizacyjnych.
Zabawy i gry rekreacyjno-sportowe, według inwencji uczniów.
„Za miedzą” – przedstawienie materiałów – wynik pracy zespołów projektowych.
Zasady organizacyjne wycieczki autokarowej. Przepisy bezpieczeństwa. Wybór trasy wycieczki.
Podział zadań organizacyjnych związanych z autokarową wycieczką jednodniową. 
Bezpieczeństwo – Zachowanie się w czasie wypadków drogowych. Telefony alarmowe.
Przygotowanie organizacyjne wycieczki – planowanie: kosztów, terminu, środków transportu, 
wybór przewodników, ustalenie trasy.
Czytanie mapy samochodowej. GPS jako alternatywa do mapy. Sprawne posługiwanie się mapą 
i urządzeniami nawigacyjnymi. Ćwiczenia w terenie.
Wycieczka autokarowa – pełnienie roli przewodnika.
Podsumowanie wycieczki: ocena jakości pracy przewodników, ocena poziomu przygotowania 
organizacyjnego.
Gry i zabawy sprawnościowe w terenie.
Zasady zachowania się w czasie wypadku drogowego. Zasady udzielania pierwszej pomocy 
w przypadku krwotoków. Bandażowanie ran.
Mapy – rodzaje, czytanie map i planów. Znaki topogra czne.
Określanie kierunków w terenie. Ćwiczenia i gry terenowe z wykorzystaniem naturalnych 
warunków terenu. Posługiwanie się kompasem. Sprzęt i wyposażenie turysty. 
Przygotowanie projektu „Jeszcze dalej...” – ciekawe miejsca, warte poznania.
Przedstawienie wyników pracy zespołów, w projekcie „Jeszcze dalej...”. 
Organizacja wycieczki dwudniowej – wybór trasy, przydział funkcji organizacyjnych, wybór 
przewodników, ustalenie trasy, środków transportu, kosztów, preliminarz budżetowy.
Przygotowanie dokumentacji wycieczki dwudniowej – plan wycieczki, listy, kosztorys, karta 
wycieczki, zgody na uczestnictwo.
Dwudniowa wycieczka „Jeszcze dalej...” – pełnienie roli przewodnika.
Podsumowanie wycieczki: ocena jakości pracy przewodników, ocena poziomu przygotowania 
organizacyjnego. Podsumowanie roku pracy.

Postaw
Potra  przygotować autoprezentację.
Przestrzega ustalonych zasad zachowania.
Pełni z pomocą nauczyciela rolę organizatora i przewodnika 
w czasie wycieczek autokarowych.
Przyjmuje odpowiedzialność za swoje postępowanie.
Dokonuje samooceny pracy i konfrontuje ją z oceną rówieśników.
Umiejętności
Potra  wyszukiwać i selekcjonować materiały źródłowe.
Umie przygotować organizacyjne wycieczkę autokarową, 
wypełnia podstawowe dokumenty wycieczki.
Potra  przygotować preliminarz budżetowy wycieczki.
Potra  udzielić pierwszej pomocy w przypadku krwotoków, 
założyć opatrunek i wezwać pomoc. 
Potra  określić kierunki w terenie za pomocą kompasu, mapy 
i warunków naturalnych. Umie z pomocą obsługiwać GPS. 
Potra  korzystać z programu komputerowego określającą trasę, 
np. Google map.
Wiadomości
Zna zasady i przepisy organizacji wycieczek całodniowych 
i autokarowych. 
Zna zasady konstruowania planu wycieczki. 
Wie, jak należy się zachować w czasie wypadku drogowego. 
Potra  wezwać pomoc.
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117Plan realizacji zajęć – fakultet turystyczny

Klasa III – Jeszcze dalej, dalej...

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1

2–3
4–5
6–9

10–11
12–13
14–15
16–17
18–21

20–23

22–30

30–31

32–33
34–35
36–37
38–39
40–41
42–43

44–46

47–48

49–50

Przypomnienie zasad organizacyjnych zajęć, zasad zachowania się i uczestnictwa w zajęciach.
Przygotowanie projektu – „Dalej, dalej...” – ciekawe miejsca w Polsce – przydział zadań i ustale-
nie ram organizacyjnych.
Ćwiczenia relaksacyjne i odprężające.
„Dalej, dalej...” – przedstawienie materiałów – wynik pracy zespołów projektowych.
„Polska piękna i ciekawa” – przygotowanie wystawy projektów. 
Turystyka kwali kowana. Przepisy bezpieczeństwa, zasady organizacyjne
Turystyczne odznaki. Zasady zdobywania, prowadzenie książeczki GOT-u.
Zasady i przepisy bezpieczeństwa w turystyce górskiej. 
„Dalej, dalej...” – wybór trasy dłuższej wycieczki. Organizacja wycieczki turystyczno-krajoznaw-
czej. Podział zadań organizacyjnych związanych z dłuższą wycieczką turystyczno-krajoznawczą. 
Przygotowanie organizacyjne wycieczki – planowanie: kosztów, terminu, środków transportu, 
wybór przewodników, ustalenie trasy, rezerwacja miejsc noclegowych.
„Dalej, dalej...” – wyjazd na wycieczkę dwudniową. Pełnienie funkcji organizatora, opiekuna 
grupy, przewodnika, pilota, z pomocą i pod nadzorem nauczyciela.
Po powrocie. Podsumowanie wycieczki, analiza jakości organizacji, praca przewodników, 
zachowanie uczestników. Ewaluacja.
Bezpieczeństwo – zachowanie się w czasie wypadków w górach. 
Szlaki turystyczne. Mapy turystyczne.
Poziomice. Określenie pro lu trasy.
Gry i zabawy sprawnościowe w terenie.
Mapy – rodzaje, czytanie map i planów. Znaki topogra czne.
Przygotowanie projektu „Najdalej...” – ciekawe miejsca, warte poznania w czasie dłuższej 
wycieczki (ewentualnie zagranicznej).
Przedstawienie wyników pracy zespołów, w projekcie.
Wybór możliwej do zorganizowania wycieczki kilkudniowej, wstępne przygotowanie.
Organizacja wycieczki kilkudniowej – przydział czynności, wybór środków transportu, kosztów, 
preliminarz budżetowy, rezerwacja noclegów, biletów.
Przygotowanie dokumentacji wycieczki dwudniowej – plan wycieczki, listy, kosztorys, karta 
wycieczki, zgody na uczestnictwo.

Postaw
Chętnie podejmuje się realizacji zadań zgodnie z posiadanymi 
predyspozycjami.
Pełni rolę organizatora i przewodnika.
Dokonuje samodzielnych wyborów i bierze za nie odpowie-
dzialność.
Umiejętności
Potra  planować i realizować zadania metodą projektów.
Wykorzystuje internet jako źródło informacji, dokonuje selekcji 
zebranych materiałów.
Zna i korzysta z przewodników, map i informatorów turystycz-
nych.
Potra  przygotować dwudniową wycieczkę, opracować 
preliminarz budżetowy, przygotować podstawowe dokumenty: 
karty wycieczki, listy uczestników.
Prawidłowo zachowuje się w sytuacjach zagrożenia zdrowia 
lub życia, potra  wezwać pomoc.
Wiadomości
Zna zasady i przepisy organizacji wycieczek kilkudniowych.
Wie, jakie są najbardziej interesujące miejsca i regiony Polski 
oraz świata.
Zna zasady organizacji turystyki kwali kowanej.
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Klasa II – „Za miedzą”

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1–2
3–6

7–8
9–11
12–13
14–15
16–17
18–21

22–25

26–32
33–34

35–36
37–38

39–40
41–43

44–45
46–47
48–50

51–52

53–58
59–60

Zasady uczestnictwa, zasady zachowania się, organizacja zajęć. Plan pracy.
Przygotowanie projektu – „Za miedzą” – ciekawe miejsca w dalszej okolicy – przydział zadań 
i ustalenie ram organizacyjnych.
Zabawy i gry rekreacyjno-sportowe, według inwencji uczniów.
„Za miedzą” – przedstawienie materiałów – wynik pracy zespołów projektowych.
Zasady organizacyjne wycieczki autokarowej. Przepisy bezpieczeństwa. Wybór trasy wycieczki.
Podział zadań organizacyjnych związanych z autokarową wycieczką jednodniową. 
Bezpieczeństwo – Zachowanie się w czasie wypadków drogowych. Telefony alarmowe.
Przygotowanie organizacyjne wycieczki – planowanie: kosztów, terminu, środków transportu, 
wybór przewodników, ustalenie trasy.
Czytanie mapy samochodowej. GPS jako alternatywa do mapy. Sprawne posługiwanie się mapą 
i urządzeniami nawigacyjnymi. Ćwiczenia w terenie.
Wycieczka autokarowa – pełnienie roli przewodnika.
Podsumowanie wycieczki: ocena jakości pracy przewodników, ocena poziomu przygotowania 
organizacyjnego.
Gry i zabawy sprawnościowe w terenie.
Zasady zachowania się w czasie wypadku drogowego. Zasady udzielania pierwszej pomocy 
w przypadku krwotoków. Bandażowanie ran.
Mapy – rodzaje, czytanie map i planów. Znaki topogra czne.
Określanie kierunków w terenie. Ćwiczenia i gry terenowe z wykorzystaniem naturalnych 
warunków terenu. Posługiwanie się kompasem. Sprzęt i wyposażenie turysty. 
Przygotowanie projektu „Jeszcze dalej...” – ciekawe miejsca, warte poznania.
Przedstawienie wyników pracy zespołów, w projekcie „Jeszcze dalej...”. 
Organizacja wycieczki dwudniowej – wybór trasy, przydział funkcji organizacyjnych, wybór 
przewodników, ustalenie trasy, środków transportu, kosztów, preliminarz budżetowy.
Przygotowanie dokumentacji wycieczki dwudniowej – plan wycieczki, listy, kosztorys, karta 
wycieczki, zgody na uczestnictwo.
Dwudniowa wycieczka „Jeszcze dalej...” – pełnienie roli przewodnika.
Podsumowanie wycieczki: ocena jakości pracy przewodników, ocena poziomu przygotowania 
organizacyjnego. Podsumowanie roku pracy.

Postaw
Potra  przygotować autoprezentację.
Przestrzega ustalonych zasad zachowania.
Pełni z pomocą nauczyciela rolę organizatora i przewodnika 
w czasie wycieczek autokarowych.
Przyjmuje odpowiedzialność za swoje postępowanie.
Dokonuje samooceny pracy i konfrontuje ją z oceną rówieśników.
Umiejętności
Potra  wyszukiwać i selekcjonować materiały źródłowe.
Umie przygotować organizacyjne wycieczkę autokarową, 
wypełnia podstawowe dokumenty wycieczki.
Potra  przygotować preliminarz budżetowy wycieczki.
Potra  udzielić pierwszej pomocy w przypadku krwotoków, 
założyć opatrunek i wezwać pomoc. 
Potra  określić kierunki w terenie za pomocą kompasu, mapy 
i warunków naturalnych. Umie z pomocą obsługiwać GPS. 
Potra  korzystać z programu komputerowego określającą trasę, 
np. Google map.
Wiadomości
Zna zasady i przepisy organizacji wycieczek całodniowych 
i autokarowych. 
Zna zasady konstruowania planu wycieczki. 
Wie, jak należy się zachować w czasie wypadku drogowego. 
Potra  wezwać pomoc.
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Klasa III – Jeszcze dalej, dalej...

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1

2–3
4–5
6–9

10–11
12–13
14–15
16–17
18–21

20–23

22–30

30–31

32–33
34–35
36–37
38–39
40–41
42–43

44–46

47–48

49–50

Przypomnienie zasad organizacyjnych zajęć, zasad zachowania się i uczestnictwa w zajęciach.
Przygotowanie projektu – „Dalej, dalej...” – ciekawe miejsca w Polsce – przydział zadań i ustale-
nie ram organizacyjnych.
Ćwiczenia relaksacyjne i odprężające.
„Dalej, dalej...” – przedstawienie materiałów – wynik pracy zespołów projektowych.
„Polska piękna i ciekawa” – przygotowanie wystawy projektów. 
Turystyka kwali kowana. Przepisy bezpieczeństwa, zasady organizacyjne
Turystyczne odznaki. Zasady zdobywania, prowadzenie książeczki GOT-u.
Zasady i przepisy bezpieczeństwa w turystyce górskiej. 
„Dalej, dalej...” – wybór trasy dłuższej wycieczki. Organizacja wycieczki turystyczno-krajoznaw-
czej. Podział zadań organizacyjnych związanych z dłuższą wycieczką turystyczno-krajoznawczą. 
Przygotowanie organizacyjne wycieczki – planowanie: kosztów, terminu, środków transportu, 
wybór przewodników, ustalenie trasy, rezerwacja miejsc noclegowych.
„Dalej, dalej...” – wyjazd na wycieczkę dwudniową. Pełnienie funkcji organizatora, opiekuna 
grupy, przewodnika, pilota, z pomocą i pod nadzorem nauczyciela.
Po powrocie. Podsumowanie wycieczki, analiza jakości organizacji, praca przewodników, 
zachowanie uczestników. Ewaluacja.
Bezpieczeństwo – zachowanie się w czasie wypadków w górach. 
Szlaki turystyczne. Mapy turystyczne.
Poziomice. Określenie pro lu trasy.
Gry i zabawy sprawnościowe w terenie.
Mapy – rodzaje, czytanie map i planów. Znaki topogra czne.
Przygotowanie projektu „Najdalej...” – ciekawe miejsca, warte poznania w czasie dłuższej 
wycieczki (ewentualnie zagranicznej).
Przedstawienie wyników pracy zespołów, w projekcie.
Wybór możliwej do zorganizowania wycieczki kilkudniowej, wstępne przygotowanie.
Organizacja wycieczki kilkudniowej – przydział czynności, wybór środków transportu, kosztów, 
preliminarz budżetowy, rezerwacja noclegów, biletów.
Przygotowanie dokumentacji wycieczki dwudniowej – plan wycieczki, listy, kosztorys, karta 
wycieczki, zgody na uczestnictwo.

Postaw
Chętnie podejmuje się realizacji zadań zgodnie z posiadanymi 
predyspozycjami.
Pełni rolę organizatora i przewodnika.
Dokonuje samodzielnych wyborów i bierze za nie odpowie-
dzialność.
Umiejętności
Potra  planować i realizować zadania metodą projektów.
Wykorzystuje internet jako źródło informacji, dokonuje selekcji 
zebranych materiałów.
Zna i korzysta z przewodników, map i informatorów turystycz-
nych.
Potra  przygotować dwudniową wycieczkę, opracować 
preliminarz budżetowy, przygotować podstawowe dokumenty: 
karty wycieczki, listy uczestników.
Prawidłowo zachowuje się w sytuacjach zagrożenia zdrowia 
lub życia, potra  wezwać pomoc.
Wiadomości
Zna zasady i przepisy organizacji wycieczek kilkudniowych.
Wie, jakie są najbardziej interesujące miejsca i regiony Polski 
oraz świata.
Zna zasady organizacji turystyki kwali kowanej.
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Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

51–58
59

60

Wycieczka kilkudniowa „Najdalej...” – pełnienie roli przewodnika, opiekuna i pilota.
Podsumowanie wycieczki: ocena jakości pracy przewodników, ocena poziomu przygotowania 
organizacyjnego. 
Podsumowanie pracy. Wykonanie prezentacji w formie plansz, albumów lub prezentacji 
multimedialnych.
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Klasa IV technikum – „Najdalej...”

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1
2–3

4–5
6–9

10–13
14–15

16–17
18–-21

20–32

33–34

35–38

39–40

Zasady organizacyjnych zajęć, zasady zachowania się i uczestnictwa w zajęciach.
Przygotowanie projektu – „Najdalej...” – atrakcje turystyczne świata – przydział zadań i ustalenie 
ram organizacyjnych.
Ćwiczenia relaksacyjne i odprężające.
„Najdalej...” – przedstawienie materiałów – wynik pracy zespołów projektowych.
„Warto podróżować” – przygotowanie wystawy projektów. 
Turystyka zagraniczna. Zasady i przepisy organizacyjne wyjazdów zagranicznych. Przepisy celne 
i paszportowe.
„Najdalej...” – wybór trasy wycieczki. Organizacja wyjazdu zagranicznego. Formularze paszportowe.
Podział zadań organizacyjnych związanych z wycieczką zagraniczną. 
Przygotowanie organizacyjne wycieczki – planowanie: kosztów, terminu, środków transportu, 
wybór przewodników, ustalenie trasy, rezerwacja miejsc noclegowych.
„Najdalej...” – wyjazd na wycieczkę zagraniczną. Pełnienie funkcji organizatora, opiekuna grupy, 
przewodnika, pilota.
Po powrocie. Podsumowanie wycieczki, analiza jakości organizacji, praca przewodników, 
zachowanie uczestników. Ewaluacja.
„Wspomnień czar”. Przedstawienie w formie prezentacji, plansz lub albumów zebranych 
i opracowanych materiałów w trakcie wszystkich lat realizacji fakultetu.
Spotkanie podsumowujące, prezentacja efektów pracy i działalności fakultetu.

Postaw
Dokonuje samodzielnych wyborów i bierze za nie odpowie-
dzialność.
Podejmuje się realizacji zadań zgodnie z posiadanymi predys-
pozycjami.
Pełni rolę organizatora i przewodnika.
Umiejętności
Potra  planować i realizować zadania metodą projektów.
Wykorzystuje różnorodne źródła informacji.
Potra  przygotować zagraniczną wycieczkę. 
Wiadomości
Zna zasady i przepisy organizacji wycieczek zagranicznych. 
Wie, jakie są najbardziej interesujące miejsca i regiony świata. 
Zna zasady organizacji turystyki kwali kowanej.
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Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

51–58
59

60

Wycieczka kilkudniowa „Najdalej...” – pełnienie roli przewodnika, opiekuna i pilota.
Podsumowanie wycieczki: ocena jakości pracy przewodników, ocena poziomu przygotowania 
organizacyjnego. 
Podsumowanie pracy. Wykonanie prezentacji w formie plansz, albumów lub prezentacji 
multimedialnych.
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119Plan realizacji zajęć – fakultet turystyczny

Klasa IV technikum – „Najdalej...”

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1
2–3

4–5
6–9

10–13
14–15

16–17
18–-21

20–32

33–34

35–38

39–40

Zasady organizacyjnych zajęć, zasady zachowania się i uczestnictwa w zajęciach.
Przygotowanie projektu – „Najdalej...” – atrakcje turystyczne świata – przydział zadań i ustalenie 
ram organizacyjnych.
Ćwiczenia relaksacyjne i odprężające.
„Najdalej...” – przedstawienie materiałów – wynik pracy zespołów projektowych.
„Warto podróżować” – przygotowanie wystawy projektów. 
Turystyka zagraniczna. Zasady i przepisy organizacyjne wyjazdów zagranicznych. Przepisy celne 
i paszportowe.
„Najdalej...” – wybór trasy wycieczki. Organizacja wyjazdu zagranicznego. Formularze paszportowe.
Podział zadań organizacyjnych związanych z wycieczką zagraniczną. 
Przygotowanie organizacyjne wycieczki – planowanie: kosztów, terminu, środków transportu, 
wybór przewodników, ustalenie trasy, rezerwacja miejsc noclegowych.
„Najdalej...” – wyjazd na wycieczkę zagraniczną. Pełnienie funkcji organizatora, opiekuna grupy, 
przewodnika, pilota.
Po powrocie. Podsumowanie wycieczki, analiza jakości organizacji, praca przewodników, 
zachowanie uczestników. Ewaluacja.
„Wspomnień czar”. Przedstawienie w formie prezentacji, plansz lub albumów zebranych 
i opracowanych materiałów w trakcie wszystkich lat realizacji fakultetu.
Spotkanie podsumowujące, prezentacja efektów pracy i działalności fakultetu.

Postaw
Dokonuje samodzielnych wyborów i bierze za nie odpowie-
dzialność.
Podejmuje się realizacji zadań zgodnie z posiadanymi predys-
pozycjami.
Pełni rolę organizatora i przewodnika.
Umiejętności
Potra  planować i realizować zadania metodą projektów.
Wykorzystuje różnorodne źródła informacji.
Potra  przygotować zagraniczną wycieczkę. 
Wiadomości
Zna zasady i przepisy organizacji wycieczek zagranicznych. 
Wie, jakie są najbardziej interesujące miejsca i regiony świata. 
Zna zasady organizacji turystyki kwali kowanej.
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Plan realizacji zajęć – fakultet rekreacyjny

Klasa I 

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1

2–3
4-11

12–21

22–29

30–37

38–39

Organizacja zajęć fakultetu, propozycje uczniowskie, ustalenie planu, zasady uczestnictwa, 
obecność na zajęciach.
Jacy jesteśmy? Gry i zabawy integracyjne, poznanie się, określenie własnej aktywności  zycznej.
KOSZYKÓWKA NA 1 KOSZ: 
Elementy techniki gry w koszykówkę: kozłowanie.
Poruszanie się z piłką i bez piłki, rzuty, podania, chwyty, zwody.
Rozgrywanie piłki w dwójkach i trójkach na jeden kosz, atak i obrona w sytuacji 2 x 2 i 3 x 3. 
Przepisy i zasady gry, sędziowanie. Organizacja rozgrywek klasowych.
TENIS STOŁOWY:
Ćwiczenia oswajające z rakietką, poruszanie się w polu gry.
Przyjęcie i uderzenie bekhendowe i forhendowe.
Technika i taktyka gry pojedynczej i podwójnej.
Współzawodnictwo w grze, przepisy i zasady sędziowania.
Organizacja turnieju klasowego – zasady rozgrywek, sędziowanie, rywalizacja sportowa.
KOMETKA:
Ćwiczenia oswajające z rakietką, technika gry.
Odbicia forhend, bekhend, wolej, smecz i lob.
Sposoby rozgrywania spotkań, współzawodnictwo w grze pojedynczej i parami, sędziowanie.
ZAJĘCIA ZIMOWE:
Zabawy i gry na śniegu (wojny na śnieżki, śnieżne rzeźby itp.). Zasady bezpieczeństwa i higieny 
organizowania zajęć zimą na świeżym powietrzu.
Saneczkarstwo, narciarstwo zjazdowe.
DWA OGNIE:
Zasady gry, podania, rzuty, chwyty piłki.
Rozgrywki klasowe w dwa ognie.

Postaw
Chętnie podejmuje się organizacji zajęć rekreacyjnych.
Odczuwa potrzebę ruchu i aktywnego wypoczynku.
Rozumie odpowiedzialność za własny rozwój  zyczny 
i zdrowie. 
Wywiązuje się z przyjętych zobowiązań
Dostrzega walory rekreacyjne i zdrowotne różnych form 
aktywności ruchowej.
Umiejętności
Ma opanowane elementy techniki i taktyki w stopniu umożli-
wiającym rekreacyjne uprawianie tenisa stołowego i badmin-
tona.
Potra  przygotować różnorodne imprezy sportowo-rekreacyjne.
Umie zachęcić rówieśników do udziału w czynnym wypoczyn-
ku, przedstawia propozycje zabaw i gier terenowych.
Potra  zaplanować pracę swoją i zespołu. 
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40–44

45–49

49–51

52–60

PODCHODY:
Bezpieczna organizacja zajęć, wyznaczenie tras i zadań.
Zabawa – współzawodnictwo drużyn w podchodach w wyznaczonym terenie.
ZABAWY I ĆWICZENIA RELAKSACYJNE: 
Według inwencji nauczyciela i uczniów (np. do wykorzystania
L. Kulmatycki Ćwiczenia relaksacyjne).
PALANT:
Przepisy organizacyjne, boisko, sprzęt i zasady gry w palanta.
Podstawowe elementy techniki gry chwyty, rzuty, skucia i podbicia piłki.
Organizacji gry, sędziowanie. Gra w zespołach 15–20-osobowych. 
KLASOWY FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY:
Przygotowanie metodą projektu festynu sportowo-rekreacyjnego dla kolegów i koleżanek z klasy. 
Przydział zadań i obowiązków, terminy realizacji, ustalenie zasad i form pracy.
Klasowy festyn – realizacja zabaw i gier, pełnienie roli organizatora i sędziego.

Wiadomości
Zna podstawowe przepisy gier i zabaw rekreacyjnych.
Wie, jakie powinno być wyposażenie i sprzęt do gry w tenisa 
stołowego i badmintona. Zna zasady i przepisy gry, sędziowania 
i organizacji zawodów oraz systemy rozgrywek w tenisie 
stołowym i badmintonie. 
Zna zasady bezpieczeństwa w zajęciach terenowych.
Potra  wskazać przykładowe walory rekreacyjne najbliższej 
okolicy.
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Klasa I 

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1

2–3
4-11

12–21

22–29

30–37

38–39

Organizacja zajęć fakultetu, propozycje uczniowskie, ustalenie planu, zasady uczestnictwa, 
obecność na zajęciach.
Jacy jesteśmy? Gry i zabawy integracyjne, poznanie się, określenie własnej aktywności  zycznej.
KOSZYKÓWKA NA 1 KOSZ: 
Elementy techniki gry w koszykówkę: kozłowanie.
Poruszanie się z piłką i bez piłki, rzuty, podania, chwyty, zwody.
Rozgrywanie piłki w dwójkach i trójkach na jeden kosz, atak i obrona w sytuacji 2 x 2 i 3 x 3. 
Przepisy i zasady gry, sędziowanie. Organizacja rozgrywek klasowych.
TENIS STOŁOWY:
Ćwiczenia oswajające z rakietką, poruszanie się w polu gry.
Przyjęcie i uderzenie bekhendowe i forhendowe.
Technika i taktyka gry pojedynczej i podwójnej.
Współzawodnictwo w grze, przepisy i zasady sędziowania.
Organizacja turnieju klasowego – zasady rozgrywek, sędziowanie, rywalizacja sportowa.
KOMETKA:
Ćwiczenia oswajające z rakietką, technika gry.
Odbicia forhend, bekhend, wolej, smecz i lob.
Sposoby rozgrywania spotkań, współzawodnictwo w grze pojedynczej i parami, sędziowanie.
ZAJĘCIA ZIMOWE:
Zabawy i gry na śniegu (wojny na śnieżki, śnieżne rzeźby itp.). Zasady bezpieczeństwa i higieny 
organizowania zajęć zimą na świeżym powietrzu.
Saneczkarstwo, narciarstwo zjazdowe.
DWA OGNIE:
Zasady gry, podania, rzuty, chwyty piłki.
Rozgrywki klasowe w dwa ognie.

Postaw
Chętnie podejmuje się organizacji zajęć rekreacyjnych.
Odczuwa potrzebę ruchu i aktywnego wypoczynku.
Rozumie odpowiedzialność za własny rozwój  zyczny 
i zdrowie. 
Wywiązuje się z przyjętych zobowiązań
Dostrzega walory rekreacyjne i zdrowotne różnych form 
aktywności ruchowej.
Umiejętności
Ma opanowane elementy techniki i taktyki w stopniu umożli-
wiającym rekreacyjne uprawianie tenisa stołowego i badmin-
tona.
Potra  przygotować różnorodne imprezy sportowo-rekreacyjne.
Umie zachęcić rówieśników do udziału w czynnym wypoczyn-
ku, przedstawia propozycje zabaw i gier terenowych.
Potra  zaplanować pracę swoją i zespołu. 
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PODCHODY:
Bezpieczna organizacja zajęć, wyznaczenie tras i zadań.
Zabawa – współzawodnictwo drużyn w podchodach w wyznaczonym terenie.
ZABAWY I ĆWICZENIA RELAKSACYJNE: 
Według inwencji nauczyciela i uczniów (np. do wykorzystania
L. Kulmatycki Ćwiczenia relaksacyjne).
PALANT:
Przepisy organizacyjne, boisko, sprzęt i zasady gry w palanta.
Podstawowe elementy techniki gry chwyty, rzuty, skucia i podbicia piłki.
Organizacji gry, sędziowanie. Gra w zespołach 15–20-osobowych. 
KLASOWY FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY:
Przygotowanie metodą projektu festynu sportowo-rekreacyjnego dla kolegów i koleżanek z klasy. 
Przydział zadań i obowiązków, terminy realizacji, ustalenie zasad i form pracy.
Klasowy festyn – realizacja zabaw i gier, pełnienie roli organizatora i sędziego.

Wiadomości
Zna podstawowe przepisy gier i zabaw rekreacyjnych.
Wie, jakie powinno być wyposażenie i sprzęt do gry w tenisa 
stołowego i badmintona. Zna zasady i przepisy gry, sędziowania 
i organizacji zawodów oraz systemy rozgrywek w tenisie 
stołowym i badmintonie. 
Zna zasady bezpieczeństwa w zajęciach terenowych.
Potra  wskazać przykładowe walory rekreacyjne najbliższej 
okolicy.
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Klasa II 

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1

2–5

6–15

16–29

30–35

36–40

41–47

Ustalenie planu działania, propozycje uczniów, zasady uczestnictwa, listy obecności, zasady 
bezpieczeństwa i higieny.
Samoocena sprawności  zycznej. Próby wybranego testu sprawności  zycznej. Porównanie 
wyników, wskazanie możliwych sposobów rozwoju.
RINGO:
Ćwiczenia oswajające z kółkiem. Poruszanie się po boisku. Technika wyrzucania, łapania 
i zagrywania.
Współzawodnictwo w grze pojedynczej i parami, przepisy, sędziowanie.
Rozgrywki drużynowe w ringo – zespoły trzy- i cztero-osobowe, przepisy, sędziowanie.
KOLARSTWO:
Jazda rowerem w ruchu drogowym. Podstawowe przepisy ruchu drogowego dotyczące rowerzy-
stów.
Przygotowanie sprzętu, ocena umiejętności grupy, zasady organizacji wycieczek rowerowych.
Zasady udzielania pierwszej pomocy (złamania, zwichnięcia, krwotoki, opatrunki).
Wycieczka rowerowa, orientacja w terenie, czytanie mapy.
Kolarstwo szosowe – wyścigi w jeździe na czas, inne formy z wykorzystaniem roweru –
np. rowerowy tor przeszkód.
MARSZ W TERENIE – nordic walking: Poznanie walorów rekreacyjno-zdrowotnych „marszu z kijami”. 
Dobór sprzętu, technika chodu.
ZAJĘCIA ZIMOWE:
Gry i zabawy na śniegu. Hartowanie organizmu, zasady bhp w czasie zajęć zimą w terenie.
Łyżwiarstwo: jazda w przód i po kole, przekładanka przodem i tyłem, slalom.
Łyżwiarstwo – zatrzymanie różnymi sposobami. Elementy hokeja i jazdy  gurowej.
Zabawy, gry, wyścigi na łyżwach. Zasady współzawodnictwa.
Inne formy zabaw i gier na śniegu i lodzie – zjazdy „na byle czym”. Śniegowe budowle. Inne 
zabawy według inwencji uczniów.
FUTSAL:
Zasady i przepisy 5-osobowej piłki nożnej halowej. Elementy techniki: odbicia i przyjęcia piłki, 
uderzenia, prowadzenie, zwody, drybling. 
Technika gry bramkarza. Elementy taktyki (obrona indywidualna i zespołowa).

Postaw
Promuje zdrowy styl życia wśród rówieśników. Zachęca innych 
do udziału w różnych formach aktywności  zycznej.
Docenia wartość ruchu, dostrzega potrzebę i konieczność 
podejmowania wysiłku  zycznego dla zdrowia i prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. 
Odczuwa radość ruchu.
Umiejętności
Potra  dobrać rodzaj wypoczynku do trybu życia. 
Umie zorganizować dla siebie i rówieśników bezpieczne, 
różnorodne formy wypoczynku czynnego. 
Ma opanowane elementy techniki jazdy na nartach i łyżwach 
oraz nordic walkingu w stopniu umożliwiającym rekreacyjne 
wykorzystanie ich do wypoczynku i aktywnego spędzania czasu 
wolnego.
Wiadomości
Zna podstawowe przepisy gier i zabaw rekreacyjnych. 
Wie, jakie powinno być prawidłowe wyposażenie i sprzęt 
kolarza szosowego i górskiego. Zna szlaki rowerowe.
Zna sposoby organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych.
Wie, jakie są zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć na 
lodowisku oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w czasie 
wypadków. 
Wie, jakie są przepisy dotyczące wyposażenia zapewniającego 
bezpieczeństwo – kaski ochronne, ochraniacze na łokcie 
i kolana. 
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54–60

Elementy techniki. Taktyka futsalu: warianty gry, atak indywidualny, zespołowy, pozycyjny, 
szybki, kontratak, stałe fragmenty gry. 
Gry małe i pomocnicze, gra właściwa, sędziowanie. Organizacja rozgrywek międzyklasowych, 
rozgrywki systemem pucharowym i „każdy z każdym”.
BIEG PATROLOWY:
Podział drużyn, wyznaczenie trasy, posługiwanie się kompasem, wyznaczanie kierunków 
w terenie, punkty kontrolne. Zasady organizacji zawodów.
Zawody – bieg patrolowy. Wartości rekreacyjne najbliższej okolicy.
FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY:
Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla rówieśników, przygotowanie organizacyjne, 
przydział obowiązków.
Przeprowadzenie zabaw w ramach festynu dla swoich rówieśników. Wykorzystanie walorów 
najbliższej okolicy do różnorodnych form rekreacji.
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Klasa II 

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie

1

2–5

6–15

16–29

30–35

36–40

41–47

Ustalenie planu działania, propozycje uczniów, zasady uczestnictwa, listy obecności, zasady 
bezpieczeństwa i higieny.
Samoocena sprawności  zycznej. Próby wybranego testu sprawności  zycznej. Porównanie 
wyników, wskazanie możliwych sposobów rozwoju.
RINGO:
Ćwiczenia oswajające z kółkiem. Poruszanie się po boisku. Technika wyrzucania, łapania 
i zagrywania.
Współzawodnictwo w grze pojedynczej i parami, przepisy, sędziowanie.
Rozgrywki drużynowe w ringo – zespoły trzy- i cztero-osobowe, przepisy, sędziowanie.
KOLARSTWO:
Jazda rowerem w ruchu drogowym. Podstawowe przepisy ruchu drogowego dotyczące rowerzy-
stów.
Przygotowanie sprzętu, ocena umiejętności grupy, zasady organizacji wycieczek rowerowych.
Zasady udzielania pierwszej pomocy (złamania, zwichnięcia, krwotoki, opatrunki).
Wycieczka rowerowa, orientacja w terenie, czytanie mapy.
Kolarstwo szosowe – wyścigi w jeździe na czas, inne formy z wykorzystaniem roweru –
np. rowerowy tor przeszkód.
MARSZ W TERENIE – nordic walking: Poznanie walorów rekreacyjno-zdrowotnych „marszu z kijami”. 
Dobór sprzętu, technika chodu.
ZAJĘCIA ZIMOWE:
Gry i zabawy na śniegu. Hartowanie organizmu, zasady bhp w czasie zajęć zimą w terenie.
Łyżwiarstwo: jazda w przód i po kole, przekładanka przodem i tyłem, slalom.
Łyżwiarstwo – zatrzymanie różnymi sposobami. Elementy hokeja i jazdy  gurowej.
Zabawy, gry, wyścigi na łyżwach. Zasady współzawodnictwa.
Inne formy zabaw i gier na śniegu i lodzie – zjazdy „na byle czym”. Śniegowe budowle. Inne 
zabawy według inwencji uczniów.
FUTSAL:
Zasady i przepisy 5-osobowej piłki nożnej halowej. Elementy techniki: odbicia i przyjęcia piłki, 
uderzenia, prowadzenie, zwody, drybling. 
Technika gry bramkarza. Elementy taktyki (obrona indywidualna i zespołowa).

Postaw
Promuje zdrowy styl życia wśród rówieśników. Zachęca innych 
do udziału w różnych formach aktywności  zycznej.
Docenia wartość ruchu, dostrzega potrzebę i konieczność 
podejmowania wysiłku  zycznego dla zdrowia i prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. 
Odczuwa radość ruchu.
Umiejętności
Potra  dobrać rodzaj wypoczynku do trybu życia. 
Umie zorganizować dla siebie i rówieśników bezpieczne, 
różnorodne formy wypoczynku czynnego. 
Ma opanowane elementy techniki jazdy na nartach i łyżwach 
oraz nordic walkingu w stopniu umożliwiającym rekreacyjne 
wykorzystanie ich do wypoczynku i aktywnego spędzania czasu 
wolnego.
Wiadomości
Zna podstawowe przepisy gier i zabaw rekreacyjnych. 
Wie, jakie powinno być prawidłowe wyposażenie i sprzęt 
kolarza szosowego i górskiego. Zna szlaki rowerowe.
Zna sposoby organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych.
Wie, jakie są zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć na 
lodowisku oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w czasie 
wypadków. 
Wie, jakie są przepisy dotyczące wyposażenia zapewniającego 
bezpieczeństwo – kaski ochronne, ochraniacze na łokcie 
i kolana. 
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Elementy techniki. Taktyka futsalu: warianty gry, atak indywidualny, zespołowy, pozycyjny, 
szybki, kontratak, stałe fragmenty gry. 
Gry małe i pomocnicze, gra właściwa, sędziowanie. Organizacja rozgrywek międzyklasowych, 
rozgrywki systemem pucharowym i „każdy z każdym”.
BIEG PATROLOWY:
Podział drużyn, wyznaczenie trasy, posługiwanie się kompasem, wyznaczanie kierunków 
w terenie, punkty kontrolne. Zasady organizacji zawodów.
Zawody – bieg patrolowy. Wartości rekreacyjne najbliższej okolicy.
FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY:
Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla rówieśników, przygotowanie organizacyjne, 
przydział obowiązków.
Przeprowadzenie zabaw w ramach festynu dla swoich rówieśników. Wykorzystanie walorów 
najbliższej okolicy do różnorodnych form rekreacji.
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Klasa III 

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie

1–2

3–4

5–12

18–25

26–27

28–38

39–47

Po wakacjach – ustalenie planu pracy propozycje uczniów i nauczyciela, zasady bezpiecznego 
uczestnictwa, obecności.
Jak się rozwijam? – samoocena rozwoju sprawności  zycznych wykonanie prób wybranego testu 
sprawności i porównanie wyników. 
TENIS ZIEMNY:
Trzymanie rakiety, praca nóg, poruszanie się po korcie.
Uderzenie bekhendowe i forhendowe. Serwis podstawowy, odbiór serwisu.
Współzawodnictwo w grze. Gra uproszczona. Przepisy gry, sędziowania. Organizacja rozgrywek. 
Samoocena umiejętności.
ŁYŻWOROLKI:
Ćwiczenia wprowadzające i oswajające z łyżworolkami. Przepisy ruchu drogowego. Sprzęt 
zapewniający bezpieczeństwo – ochraniacze, kaski.
Jazda po prostej i zatrzymania, jazda z omijaniem przeszkód, zmiany kierunku jazdy, obroty.
Zabawy na łyżworolkach. Slalom, wyścigi. 
AEROBIK I ĆWICZENIA PRZY MUZYCE:
Podstawowe kroki i proste układy ruchowe.
Opracowanie i przygotowanie układu ćwiczeń do wybranego utworu muzycznego.
Line dance. Wybór kroków, przygotowanie tańca.
ZABAWY I GRY TERENOWE:
Tropienie, biegi przełajowe, podchody – wykorzystanie warunków naturalnych najbliższej okolicy 
do zabaw i gier według inwencji uczniów.
Ścieżka zdrowia – pokonywanie przeszkód naturalnych i wykorzystanie ich do ćwiczeń wzmac-
niających i kształtujących lub zajęcia. 
Opracowanie projektu i wykonanie elementów ścieżki zdrowia z wykorzystaniem naturalnych 
elementów terenu.
ZAJĘCIA ZIMOWE:
Gry i zabawy na śniegu według inwencji uczniów, np. wyścigi zaprzęgów, rzeźby w śniegu, 
śniegowi ludzie.
Narciarstwo, sprzęt, zasady bezpieczeństwa. 
Zjazdy „na byle czym”. Zabawy na stoku. Wykorzystanie naturalnych warunków terenowych dla 
rekreacji.

Postaw
Bezpiecznie organizuje dla siebie i swoich rówieśników 
różnorodne formy aktywności ruchowej.
Rozumie wpływ ćwiczeń i wysiłku  zycznego na organizm.
Samodzielnie podejmuje różnorodne formy czynnego 
wypoczynku. 
Docenienia wartości ruchu, dostrzega potrzebę i konieczność 
podejmowania wysiłku  zycznego dla zdrowia i dobrego 
samopoczucia oraz prawidłowego rozwoju. 
Przyjmuje odpowiedzialność za rozwój  zyczny i zdrowie 
swoje i innych. 
Promuje swoją postawą i przykładem zdrowy styl życia.
Umiejętności
Potra  wykorzystać formy rekreacji jako sposób wzmocnienia 
więzi rówieśniczych i rodzinnych.
Umie zachęcić do czynnego uczestnictwa w różnorodnych 
formach rekreacyjnych, grach i zabawach ruchowych swoich 
rówieśników i członków rodziny.
Potra  dobrać formy rekreacji do swoich możliwości.
Ma opanowane elementy techniki tenisa ziemnego, siatkówki 
oraz narciarstwa w stopniu umożliwiającym rekreacyjne 
uprawianie tych dyscyplin.
Umie realizować zadania metodą projektów.
Wiadomości
Wie, jak przygotować zimową spartakiadę dla rówieśników 
oraz festyn sportowo-rekreacyjny dla środowiska. 
Zna podstawowe przepisy gier i zabaw rekreacyjnych oraz 
zasady, przepisy gry, sędziowania i organizacji zawodów
i systemy rozgrywek w tenisie ziemnym i siatkówce plażowej.
Zna walory rekreacyjne najbliższej okolicy.
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48–51

52–57

58–60

Gry i zabawy z zastosowaniem elementów techniki jazdy na sankach, łyżwach lub nartach. 
Zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć na śniegu i lodzie. 
Organizacja zimowej spartakiady dla koleżanek i kolegów – ustalenie konkurencji, przydział 
zadań obowiązków. 
Zimowa spartakiada – pełnienie roli organizatorów i sędziów w zimowych zabawach rekreacyj-
nych.
PIŁKA SIATKOWA: 
Zabawowe formy kształtujące podstawowe elementy sprawności siatkarza.
Współzawodnictwo w grze – ustawienie na boisku w obronie i w ataku.
Siatkówka plażowa – przepisy gry, gra, sędziowanie.
RODZINNY FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY:
Przygotowanie organizacyjne: wybór konkurencji, przydział obowiązków, zaproszenia, nagrody, 
oprawa plastyczna, reklama. 
Przeprowadzenie festynu środowiskowego dla uczniów i rodziców.
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Klasa III 

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie

1–2

3–4

5–12

18–25

26–27

28–38

39–47

Po wakacjach – ustalenie planu pracy propozycje uczniów i nauczyciela, zasady bezpiecznego 
uczestnictwa, obecności.
Jak się rozwijam? – samoocena rozwoju sprawności  zycznych wykonanie prób wybranego testu 
sprawności i porównanie wyników. 
TENIS ZIEMNY:
Trzymanie rakiety, praca nóg, poruszanie się po korcie.
Uderzenie bekhendowe i forhendowe. Serwis podstawowy, odbiór serwisu.
Współzawodnictwo w grze. Gra uproszczona. Przepisy gry, sędziowania. Organizacja rozgrywek. 
Samoocena umiejętności.
ŁYŻWOROLKI:
Ćwiczenia wprowadzające i oswajające z łyżworolkami. Przepisy ruchu drogowego. Sprzęt 
zapewniający bezpieczeństwo – ochraniacze, kaski.
Jazda po prostej i zatrzymania, jazda z omijaniem przeszkód, zmiany kierunku jazdy, obroty.
Zabawy na łyżworolkach. Slalom, wyścigi. 
AEROBIK I ĆWICZENIA PRZY MUZYCE:
Podstawowe kroki i proste układy ruchowe.
Opracowanie i przygotowanie układu ćwiczeń do wybranego utworu muzycznego.
Line dance. Wybór kroków, przygotowanie tańca.
ZABAWY I GRY TERENOWE:
Tropienie, biegi przełajowe, podchody – wykorzystanie warunków naturalnych najbliższej okolicy 
do zabaw i gier według inwencji uczniów.
Ścieżka zdrowia – pokonywanie przeszkód naturalnych i wykorzystanie ich do ćwiczeń wzmac-
niających i kształtujących lub zajęcia. 
Opracowanie projektu i wykonanie elementów ścieżki zdrowia z wykorzystaniem naturalnych 
elementów terenu.
ZAJĘCIA ZIMOWE:
Gry i zabawy na śniegu według inwencji uczniów, np. wyścigi zaprzęgów, rzeźby w śniegu, 
śniegowi ludzie.
Narciarstwo, sprzęt, zasady bezpieczeństwa. 
Zjazdy „na byle czym”. Zabawy na stoku. Wykorzystanie naturalnych warunków terenowych dla 
rekreacji.

Postaw
Bezpiecznie organizuje dla siebie i swoich rówieśników 
różnorodne formy aktywności ruchowej.
Rozumie wpływ ćwiczeń i wysiłku  zycznego na organizm.
Samodzielnie podejmuje różnorodne formy czynnego 
wypoczynku. 
Docenienia wartości ruchu, dostrzega potrzebę i konieczność 
podejmowania wysiłku  zycznego dla zdrowia i dobrego 
samopoczucia oraz prawidłowego rozwoju. 
Przyjmuje odpowiedzialność za rozwój  zyczny i zdrowie 
swoje i innych. 
Promuje swoją postawą i przykładem zdrowy styl życia.
Umiejętności
Potra  wykorzystać formy rekreacji jako sposób wzmocnienia 
więzi rówieśniczych i rodzinnych.
Umie zachęcić do czynnego uczestnictwa w różnorodnych 
formach rekreacyjnych, grach i zabawach ruchowych swoich 
rówieśników i członków rodziny.
Potra  dobrać formy rekreacji do swoich możliwości.
Ma opanowane elementy techniki tenisa ziemnego, siatkówki 
oraz narciarstwa w stopniu umożliwiającym rekreacyjne 
uprawianie tych dyscyplin.
Umie realizować zadania metodą projektów.
Wiadomości
Wie, jak przygotować zimową spartakiadę dla rówieśników 
oraz festyn sportowo-rekreacyjny dla środowiska. 
Zna podstawowe przepisy gier i zabaw rekreacyjnych oraz 
zasady, przepisy gry, sędziowania i organizacji zawodów
i systemy rozgrywek w tenisie ziemnym i siatkówce plażowej.
Zna walory rekreacyjne najbliższej okolicy.
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48–51

52–57

58–60

Gry i zabawy z zastosowaniem elementów techniki jazdy na sankach, łyżwach lub nartach. 
Zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć na śniegu i lodzie. 
Organizacja zimowej spartakiady dla koleżanek i kolegów – ustalenie konkurencji, przydział 
zadań obowiązków. 
Zimowa spartakiada – pełnienie roli organizatorów i sędziów w zimowych zabawach rekreacyj-
nych.
PIŁKA SIATKOWA: 
Zabawowe formy kształtujące podstawowe elementy sprawności siatkarza.
Współzawodnictwo w grze – ustawienie na boisku w obronie i w ataku.
Siatkówka plażowa – przepisy gry, gra, sędziowanie.
RODZINNY FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY:
Przygotowanie organizacyjne: wybór konkurencji, przydział obowiązków, zaproszenia, nagrody, 
oprawa plastyczna, reklama. 
Przeprowadzenie festynu środowiskowego dla uczniów i rodziców.
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Klasa IV technikum

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie

1–2
3–4

5–12

18–25

26–27

28–33

34–36

37–40

Plan pracy propozycje uczniów, zasady bezpiecznego uczestnictwa, obecności.
Samoocena rozwoju sprawności  zycznych wykonanie prób wybranego testu sprawności 
i porównanie wyników. 
TENIS ZIEMNY I STOŁOWY:
Trzymanie rakiety, praca nóg, poruszanie się po korcie.
Uderzenie bekhendowe i forhendowe.
Serwis podstawowy, odbiór serwisu.
Współzawodnictwo w grze. Gra uproszczona. Przepisy gry, sędziowania. Organizacja rozgrywek. 
Samoocena umiejętności.
JOGA, ĆWICZENIA RELAKSACYJNE:
Trening autogenny. Ćwiczenia relaksacyjne. Podstawowe elementy jogi. Znaczenie relaksu, 
i odprężenia. Odpoczynek bierny. 
AEROBIK I ĆWICZENIA PRZY MUZYCE:
Podstawowe kroki i proste układy ruchowe.
Opracowanie i przygotowanie układu ćwiczeń do wybranego utworu muzycznego.
ZAJĘCIA ZIMOWE:
Wykorzystanie naturalnych warunków terenowych dla rekreacji.
Gry i zabawy z zastosowaniem elementów techniki jazdy na sankach, łyżwach lub nartach. 
Zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć na śniegu i lodzie. 
ĆWICZENIA I GRY TERENOWE:
Wykorzystanie naturalnych warunków najbliższej okolicy do rekreacji i czynnego wypoczynku.
PLAŻOWA PIŁKA SIATKOWA: 
Przepisy gry, gra, sędziowanie. Wykorzystanie w grze umiejętności technicznych siatkarza.
Organizacja rozgrywek w piłkę plażową.

Postaw
Odczuwa potrzebę stałego doskonalenia i rozwijania zdolności 
ruchowych przez uczestnictwo w różnych formach aktywności 
 zycznej.
Promuje swoją postawą i przykładem zdrowy styl życia.
Umiejętności
Umie zachęcić do czynnego uczestnictwa w różnorodnych 
formach rekreacyjnych, grach i zabawach ruchowych swoich 
rówieśników i członków rodziny.
Potra  dobrać formy rekreacji do możliwości  zycznych osób 
w różnym wieku.
Wiadomości
Wie i rozumie znaczenie aktywnego wypoczynku i relaksu.
Zna podstawowe przepisy gier i zabaw rekreacyjnych oraz 
zasady, przepisy gry, sędziowania i organizacji zawodów oraz
systemy rozgrywek.
Zna walory rekreacyjne najbliższej okolicy
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Uwagi o realizacji planów pracy

Każdy nauczyciel powinien systematycznie dokonywać modyfi kacji 
planów pracy, dostosowując je do warunków i możliwości realiza-
cji. Wszelkie modyfi kacje muszą jednak uwzględniać wymagania 
określone w podstawie programowej. 

W ramach wszystkich zajęć wdrażamy do aktywności fi zycz-
nej oraz przygotowujemy do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
w sytuacjach życia codziennego. Doskonalimy umiejętność dbania 
o swoje zdrowie i zdrowie innych. Przekazywanie wiedzy odbywa 
się systematycznie w trakcie przygotowania i realizacji zadań ru-
chowych. Nie organizujemy zajęć „teoretycznych”, jednak należy 
zwrócić uwagę na obowiązkowe treści nauczania z zakresu wiado-
mości teoretycznych, które uczniowie muszą opanować. Dlatego 
istotne jest zaplanowanie i przemyślenie każdych zajęć pod kątem 
sposobu i form przekazu wiedzy teoretycznej, w którą zgodnie 
z zapisami podstawy programowej musimy wyposażyć uczniów. 
Wskazane jest, by większość materiału teoretycznego przygoto-
wywali i opracowywali sami uczniowie. Należy szeroko realizować 
zadania metodą projektów edukacyjnych.

Próby sprawności fi zycznej powinny być obiektywnym in-
strumentem pomiaru, muszą być w miarę proste i możliwe do 
zastosowania w różnych warunkach. Uczniowie powinni wiedzieć, 
jakie próby mierzą określone cechy motoryczne, powinni współ-
uczestniczyć w ich przygotowaniu i przeprowadzeniu. Kontrola 
sprawności ruchowej, minimum dwukrotna w ciągu roku, za-
pewnia nauczycielowi i uczniowi ocenę dynamiki rozwoju cech 

motorycznych i uświadamia potrzebę dbania o własną sprawność 
fi zyczną. Niedopuszczalna jest zamiana wyników testu sprawności 
na oceny.

Kontrola rozwoju fi zycznego odbywa się przez pomiar masy 
ciała, wzrostu, obliczenie własnego wskaźnika wagowo-wzrosto-
wego i porównywanie uzyskanych w kolejnych latach wyników. 
Jednocześnie określenie cech prawidłowej postawy ciała i omówie-
niem wad postawy powinno rozbudzić w uczniach troskę o własną 
sylwetkę, przejawiającą się w stosowaniu autokorekty postawy 
ciała, właściwej diety, higienicznego i zdrowego trybu życia. Zało-
żenie przez uczniów zeszytów samooceny i samokontroli pozwoli 
na śledzenie postępów, a jednocześnie wdroży ich do samodzielnej 
kontroli i oceny swojego rozwoju.

W realizacji wszystkich zadań planu pracy opieramy się na 
systemie pedagogicznym stworzonym przez P. de Coubertina, 
podkreślając kształtowanie takich postaw moralnych, jak zaufanie, 
lojalność, uczciwość, współpraca w zespole, przestrzeganie obo-
wiązujących zasad, reguł i przepisów. W kolejnych cyklach przy-
bliżamy uczniom zarówno historię, tradycje, symbole, jak i ideały 
starożytnych i nowożytnych igrzysk olimpijskich. Zwracamy uwagę 
na osiągnięcia i dokonania polskich olimpijczyków. Podkreślając 
wysiłek, poświęcenie i zaangażowanie oraz potrzebę aktywności 
sportowej bez względu na poziom sprawności, przedstawiamy sport 
niepełnosprawnych. Ukazując konstruktywne znaczenie kibico-
wania, kształcimy „kulturalnych kibiców”. Realizując zadania pro-
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Klasa IV technikum

Nr 
lekcji

Tematy, główne treści zajęć Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie

1–2
3–4

5–12

18–25

26–27

28–33

34–36

37–40

Plan pracy propozycje uczniów, zasady bezpiecznego uczestnictwa, obecności.
Samoocena rozwoju sprawności  zycznych wykonanie prób wybranego testu sprawności 
i porównanie wyników. 
TENIS ZIEMNY I STOŁOWY:
Trzymanie rakiety, praca nóg, poruszanie się po korcie.
Uderzenie bekhendowe i forhendowe.
Serwis podstawowy, odbiór serwisu.
Współzawodnictwo w grze. Gra uproszczona. Przepisy gry, sędziowania. Organizacja rozgrywek. 
Samoocena umiejętności.
JOGA, ĆWICZENIA RELAKSACYJNE:
Trening autogenny. Ćwiczenia relaksacyjne. Podstawowe elementy jogi. Znaczenie relaksu, 
i odprężenia. Odpoczynek bierny. 
AEROBIK I ĆWICZENIA PRZY MUZYCE:
Podstawowe kroki i proste układy ruchowe.
Opracowanie i przygotowanie układu ćwiczeń do wybranego utworu muzycznego.
ZAJĘCIA ZIMOWE:
Wykorzystanie naturalnych warunków terenowych dla rekreacji.
Gry i zabawy z zastosowaniem elementów techniki jazdy na sankach, łyżwach lub nartach. 
Zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć na śniegu i lodzie. 
ĆWICZENIA I GRY TERENOWE:
Wykorzystanie naturalnych warunków najbliższej okolicy do rekreacji i czynnego wypoczynku.
PLAŻOWA PIŁKA SIATKOWA: 
Przepisy gry, gra, sędziowanie. Wykorzystanie w grze umiejętności technicznych siatkarza.
Organizacja rozgrywek w piłkę plażową.

Postaw
Odczuwa potrzebę stałego doskonalenia i rozwijania zdolności 
ruchowych przez uczestnictwo w różnych formach aktywności 
 zycznej.
Promuje swoją postawą i przykładem zdrowy styl życia.
Umiejętności
Umie zachęcić do czynnego uczestnictwa w różnorodnych 
formach rekreacyjnych, grach i zabawach ruchowych swoich 
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Każdy nauczyciel powinien systematycznie dokonywać modyfi kacji 
planów pracy, dostosowując je do warunków i możliwości realiza-
cji. Wszelkie modyfi kacje muszą jednak uwzględniać wymagania 
określone w podstawie programowej. 

W ramach wszystkich zajęć wdrażamy do aktywności fi zycz-
nej oraz przygotowujemy do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
w sytuacjach życia codziennego. Doskonalimy umiejętność dbania 
o swoje zdrowie i zdrowie innych. Przekazywanie wiedzy odbywa 
się systematycznie w trakcie przygotowania i realizacji zadań ru-
chowych. Nie organizujemy zajęć „teoretycznych”, jednak należy 
zwrócić uwagę na obowiązkowe treści nauczania z zakresu wiado-
mości teoretycznych, które uczniowie muszą opanować. Dlatego 
istotne jest zaplanowanie i przemyślenie każdych zajęć pod kątem 
sposobu i form przekazu wiedzy teoretycznej, w którą zgodnie 
z zapisami podstawy programowej musimy wyposażyć uczniów. 
Wskazane jest, by większość materiału teoretycznego przygoto-
wywali i opracowywali sami uczniowie. Należy szeroko realizować 
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Próby sprawności fi zycznej powinny być obiektywnym in-
strumentem pomiaru, muszą być w miarę proste i możliwe do 
zastosowania w różnych warunkach. Uczniowie powinni wiedzieć, 
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motorycznych i uświadamia potrzebę dbania o własną sprawność 
fi zyczną. Niedopuszczalna jest zamiana wyników testu sprawności 
na oceny.

Kontrola rozwoju fi zycznego odbywa się przez pomiar masy 
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sylwetkę, przejawiającą się w stosowaniu autokorekty postawy 
ciała, właściwej diety, higienicznego i zdrowego trybu życia. Zało-
żenie przez uczniów zeszytów samooceny i samokontroli pozwoli 
na śledzenie postępów, a jednocześnie wdroży ich do samodzielnej 
kontroli i oceny swojego rozwoju.

W realizacji wszystkich zadań planu pracy opieramy się na 
systemie pedagogicznym stworzonym przez P. de Coubertina, 
podkreślając kształtowanie takich postaw moralnych, jak zaufanie, 
lojalność, uczciwość, współpraca w zespole, przestrzeganie obo-
wiązujących zasad, reguł i przepisów. W kolejnych cyklach przy-
bliżamy uczniom zarówno historię, tradycje, symbole, jak i ideały 
starożytnych i nowożytnych igrzysk olimpijskich. Zwracamy uwagę 
na osiągnięcia i dokonania polskich olimpijczyków. Podkreślając 
wysiłek, poświęcenie i zaangażowanie oraz potrzebę aktywności 
sportowej bez względu na poziom sprawności, przedstawiamy sport 
niepełnosprawnych. Ukazując konstruktywne znaczenie kibico-
wania, kształcimy „kulturalnych kibiców”. Realizując zadania pro-
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gramowe i fakultatywne, zwracamy uwagę na rozwój kompetencji 
kluczowych. 

Na czwartym etapie edukacyjnym uczniowie powinni mieć 
opanowane podstawowe elementy techniki i taktyki gier zespoło-
wych i sportów indywidualnych. Jednak stopień ich opanowania 
będzie bardzo zróżnicowany. Dlatego każdy cykl należy rozpocząć 
od określenia poziomu sprawności specjalnej i opanowania techni-
ki. Podczas przeprowadzania ćwiczeń i gier należy wyeksponować 
pożądane elementy techniki, zwrócić uwagę na prawidłowe ich 
wykonanie. Nowe elementy powinny być nauczane przy wykorzy-
staniu już posiadanych umiejętności. W czasie gier ze współzawod-
nictwem zwracamy szczególną uwagę na zasadę fair play i kulturę 
kibicowania. Komunikacja, pertraktacje, proces porozumiewania 
się oraz umiejętność współpracy w grupie i podporządkowanie się 
regułom działania w zespole to główne cechy osobowości kształ-
cone przez gry zespołowe. 

Materiał ćwiczebny w gimnastyce obejmuje cztery główne gru-
py: ćwiczenia porządkowe, kształtujące, użytkowo-sportowe i uzu-
pełniające. Zajęcia gimnastyczne powinny się charakteryzować du-
żym bogactwem i różnorodnością form. Prowadzenie ciekawych, 
bogatych ruchowo ćwiczeń, wykorzystanie elementów współza-
wodnictwa, różnorodnych przyborów, proponowanie ćwiczeń ze 
współćwiczącym oraz aktywny współudział nauczyciela w zaję-
ciach, polegający m.in. na demonstrowaniu ćwiczeń, asekurowaniu 
lub pełnieniu roli współćwiczącego, podnosi efektywność lekcji.

Ćwiczenia z muzyką rozwijają poczucie rytmu, kształtują pięk-
no i harmonię ruchu. Muzyka ułatwia zapamiętanie treści ćwicze-
nia, kolejność ruchów, narzuca tempo. Muzyka i taniec są także 

formami ekspresji twórczej i spełniają rolę relaksacyjną. W trakcie 
zajęć tego cyklu uczniowie powinni się zapoznać z podstawami 
tańca towarzyskiego i tańców ludowych oraz podstawowymi wy-
znacznikami kultury swojego regionu. 

Prezentujemy podstawowe sporty zimowe i nauczamy ele-
mentarnych umiejętności, które można wykorzystać w rekreacji. 
Stopień opanowania techniki w tych sportach bywa zróżnicowany, 
dlatego uczniów mających większe umiejętności należy wykorzy-
stać na zajęciach w roli pomocników i instruktorów.

Zajęcia na basenie należy traktować jako pokazanie uczniom 
walorów rekreacyjnych i zdrowotnych pływania. W miarę możli-
wości uczniowie powinni poznać różne style i skoki do wody.

Przez nauczanie różnorodnych i atrakcyjnych zabaw, gier 
i zajęć w terenie zachęcamy do aktywnego wypoczynku. Ukazując 
różnorodne formy rekreacji, uczymy podstaw organizowania wy-
cieczek pieszych i rowerowych. 

Proponowane treści fakultetów każdy nauczyciel powinien roz-
winąć i dostosować do możliwości, poziomu umiejętności i wiado-
mości uczniów, ich oczekiwań i zainteresowań. Realizowane treści 
fakultetów nie są obowiązkowe, dlatego przewidywane osiągnięcia 
uczniów traktować należy jako informację o poziomie realizacji 
zadań, a nie jako podstawę do oceniania. Przedstawione propozy-
cje realizowanych treści w ramach fakultetów mogą być dowolnie 
łączone lub rozbudowywane przez nauczycieli. Zajęcia mogą być 
realizowane w blokach dwu- lub czterogodzinnych. Powinny to 
być zajęcia przede wszystkim ciekawe i atrakcyjne dla uczestników, 
optymalnie intensywne, sprzyjające zdrowiu i odpowiednio przy-
gotowane. 
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Treści fakultetów sportowych obejmują ogólne przygotowa-
nie sprawnościowe oraz specjalne przygotowanie sprawnościowe, 
którego głównym celem jest rozwijanie właściwości specyfi cznych 
w danej dyscyplinie, w tym wykształcenie nawyków sportowca. 
Zajęcia sportowe obejmują: przygotowanie techniczne, związane 
z opanowaniem i doskonaleniem techniki, przygotowanie taktycz-
ne, polegające na kształceniu umiejętności wykorzystania swoich 
fi zycznych, technicznych i psychicznych możliwości, przygoto-
wanie psychiczne, mające na celu kształcenie opanowania i wiary 
we własne siły, a także przygotowanie teoretyczne, które powinno 
wyposażyć ucznia w odpowiednią wiedzę o wybranej dyscyplinie 
sportowej, zasadach treningu i funkcjonowaniu organizmu. Zajęcia 
fakultetu sportowego powinny motywować do podejmowania wy-
siłku na rzecz dalszego doskonalenia swoich umiejętności, nie po-
winny jednak to być jednak zajęcia czysto treningowe. Absolutnie 
należy przestrzegać zasad stopniowania wysiłku, konsekwencji i in-
dywidualizacji. Mimo że fakultet ten ma znamiona treningu sporto-
wego, należy zapewnić atmosferę radości i swobody w czasie zajęć.

Zajęcia fakultetu turystycznego można powiązać z działaniem 
w szkole koła PTTK lub klubu turystycznego. Uczniowie powinni 
w pierwszej kolejności poznać walory turystyczno-krajoznawcze 

najbliższej okolicy, następnie regionu, a w ostatniej kolejności Pol-
ski i świata. Treści fakultetu powinny zawierać w sobie elementy 
krajoznawstwa, regionalizmu, pierwszej pomocy, ochrony środowi-
ska i ekologii. Proponowane treści fakultetu turystycznego powin-
ny być modyfi kowane oraz dowolnie łączone lub rozbudowywane 
przez nauczycieli w uzależnieniu od warunków turystyczno-kra-
joznawczych regionu. W czasie planowania zajęć wyjazdowych 
należy brać pod uwagę możliwości fi nansowe uczniów, by nie stały 
się one barierą uczestnictwa. Nauczyciel powinien zaproponować 
realizację takich form, które będą pod względem organizacyjnym 
i fi nansowym dostępne dla wszystkich uczestników. 

Głównym celem zajęć fakultetu rekreacyjnego jest wdrażanie 
do aktywnego wypoczynku, podnoszenie aktywności ruchowej 
przez różnego rodzaju formy rekreacji oraz przygotowanie do 
aktywności fi zycznej w życiu dorosłym. Zajęcia fakultetu rekre-
acyjnego powinny być nastawione na zabawę ruchem, uczniowie 
powinni brać czynny udział w planowaniu zajęć, tak by realizowa-
ne formy były zgodne z ich potrzebami. W ramach tego fakultetu 
istnieje możliwość organizacji zajęć dla uczniów z przeciwwska-
zaniami do wykonywania niektórych ćwiczeń fi zycznych, w tym 
zajęć kompensacyjno-korekcyjnych. 

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   129 20.04.2012   10:49

U. Kierczak, Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji. Zdrowie-Sport-Rekreacja; Kraków 2012 

ISBN: 978-83-7850-034-6, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 



128 SZCZEGÓŁOWE ROCZNE PLANY PRACY
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OCENIANIE 

Wstęp

Trafność i efektywność każdego przedsięwzięcia należy poddać 
ocenie. Ocena powinna być przemyślanym działaniem zmierza-
jącym do poprawy rezultatów działania. Ocenić ucznia to przed-
stawić jak najpełniejszą informację o jego aktywności, postępach, 
trudnościach, specjalnych uzdolnieniach i zainteresowaniach. 

Podstawowe cele oceniania to:
– Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyj-

nych i postępach w tym zakresie.
– Umożliwia uczniowi samorealizację i planowanie rozwoju przez 

poznanie własnej sprawności i umiejętności. 
– Motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku, samodoskona-

lenia się.
– Dostarczanie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej 

informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnie-
niach ucznia.

– Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, dosko-
nalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Ocenianie powinno być:

– rzetelne – oparte na godnych zaufania, stałych wynikach;
– trafne – ma dostarczać informacji w ściśle określonym zakresie;
– jasne i zrozumiałe – oparte na czytelnych kryteriach przedsta-

wionych uczniom i rodzicom w formie standardów wymagań;
– obiektywne i zindywidualizowane – te same kryteria oceny 

dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem indywidualnych 
predyspozycji i możliwości;

– jawne – rodzice i uczniowie mają prawo do bieżącej informacji 
o uzyskanych ocenach i do ich uzasadnienia. 
Ocena powinna mieć charakter wspierający, a nie represyjny. 

Jej celem nie jest porównywanie uczniów czy wskazywanie braków, 
lecz podkreślanie tego, co uczeń już opanował i zdobył.
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Niedopuszczalne jest formułowanie oceny na podstawie wyni-
ków testów sprawności fi zycznej.

Opinie na temat osiągnięć uczniów powinny być formułowane 
na podstawie informacji nauczyciela i ucznia, który przedstawia 
swoją samoocenę.

Ocena powinna być wypadkową czterech składowych: 
– chęci, to znaczy wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z za-

dań;
– postępu, czyli poziomu osiągniętych zmian w stosunku do 

diagnozy początkowej;
– postawy, czyli stosunku do partnera, przeciwnika, zaangażowa-

nia w przebieg zajęć i stosunku do własnej aktywności;
– rezultatu, czyli informacji o osiągniętych wynikach, dokładno-

ści wykonania zadania, poziomu zdobytej wiedzy.
Szczegółowe ustalenia dotyczące oceniania w danej szkole po-

winny być ujęte w szkolny system oceniania. Z kolei nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów tworzą przedmiotowy system oce-
niania, który składa się ze standardów wymagań i zasad oceniania. 
Zarówno zasady oceniania, jak i standardy wymagań powinny być 
przedstawione uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego.

Standardy wymagań wskazują, jakie rodzaje osiągnięć i na 
jakim poziomie będą poddane pomiarowi decydującemu o oce-
nie. Tworzy je nauczyciel, korzystając ze standardów osiągnięć 
edukacyjnych zawartych w podstawie programowej i standardów 
osiągnięć z realizowanego programu nauczania. 

Opracowane standardy wymagań powinny obejmować mini-
mum dwa poziomy – podstawowy i rozszerzony. 

Poziom podstawowy zawiera treści konieczne i podstawowe, 
czyli wiadomości, umiejętności, postawy, które pozwalają wykony-
wać proste zadania z życia codziennego, mają elementarny charak-
ter. Dobre opanowanie treści poziomu podstawowego zapewnia 
uczniom swobodny rozwój szkolny i umożliwia dalsze przyswaja-
nie wiedzy.

Treści poziomu rozszerzonego obejmują czynności wspierające 
tematy podstawowe. Są to treści wprowadzane propedeutycznie 
i dopełniające. Stanowią je umiejętności złożone, o charakterze 
problemowym, wymagające łączenia wiedzy z różnych dziedzin.

Zasady oceniania zawierają informacje o przyjętej skali ocen, 
kryteriach ocen, przedmiocie oceny i sposobach informowania 
o otrzymanych ocenach.

Poniżej przedstawiono propozycję przedmiotowego systemu 
oceniania z wychowania fi zycznego w szkole ponadgimnazjalnej. 
Wykorzystując standardy osiągnięć z podstawy programowej 
MEN oraz przewidywane osiągnięcia uczniów zapisane w progra-
mie nauczania wychowania fi zycznego „Sport • Zdrowie • Rekrea-
cja”, opracowano przykłady standardów wymagań dla poszczegól-
nych klas w zakresie umiejętności i sprawności ruchowych, wiedzy, 
wartości, postaw i przekonań.

W proponowanych standardach wymagań kursywą zaznaczono 
treści podstawowe, ujęte w podstawie programowej wychowania 
fi zycznego dla czwartego etapu edukacyjnego.
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Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania  zycznego w szkole ponadgimnazjalnej
(zgodnie ze szkolnym systemem oceniania)

– zaangażowanie w realizację zadań projektu edukacyjnego;
– postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewi-

dzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi 
możliwościami i predyspozycjami;

– osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wy-
konania zadania i poziom zdobytej wiedzy. 

W czasie zajęć realizujących treści fakultatywne ocenie pod-
legają wyłącznie zaangażowanie i aktywność ucznia na zajęciach.

W klasie programowo najwyższej, przy wystawianiu oce-
ny końcowo-szkolnej będą brane pod uwagę oceny uzyskane 
w klasach wcześniejszych.

3. Kryteria ocen
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szcze-

gólnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umie-
jętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program 
nauczania w danej klasie. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb 
życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, 
bierze udział w konkursach, zawodach i olimpiadach, repre-
zentując szkołę. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który całkowicie 
opanował zadania z poziomu rozszerzonego dla danej klasy. 

1. Skala ocen 
Zarówno w ocenianiu cząstkowym, jak i semestralnym oraz 

rocznym stosowane są następujące stopnie i ich cyfrowe odpo-
wiedniki:
1 – niedostateczny
2 – dopuszczający
3 – dostateczny
4 – dobry
5 – bardzo dobry
6 – celujący
dodatkowe oznaczenia – , +, 

2. Przedmiot oceny
Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wy-

wiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfi ki zajęć.
Ocenianiu podlegają: 

– sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków 
wynikających z przedmiotu;

– zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć;
– stosunek do partnera i przeciwnika;
– stosunek do własnego ciała;
– aktywność fi zyczna;
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Staranność i sumienność w wykonywaniu zadań oraz zaanga-
żowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć są na 
bardzo wysokim poziomie. Taki uczeń prowadzi sportowy i hi-
gieniczny tryb życia, systematycznie doskonali swoją sprawność 
motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. 
Uczestniczy czynnie w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkol-
nych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywią-
zuje się z obowiązków, osiąga postęp w poszczególnych klasach 
w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie pod-
stawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania pozio-
mu rozszerzonego. Staranność i sumienność w wykonywaniu 
zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz przygotowania 
się do zajęć są na wysokim poziomie. Taki uczeń prowadzi 
higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Oceny dostateczną lub dopuszczającą otrzymuje uczeń 
adekwatnie do wysiłku włożonego w wywiązywanie się z obo-
wiązków, stopnia postępu w opanowaniu umiejętności i wiado-
mości na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, 
poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, 
zaangażowania w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania 
się do zajęć.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje 
szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynika-
jących ze specyfi ki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału 

w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając 
niebezpieczeństwo dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzy-
gotowany do zajęć. Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb 
życia.

Za jednorazowe, zgłoszone przed lekcją nieprzygotowanie 
się do zajęć, brak aktywności, brak zaangażowania w przebieg 
zajęć uczeń otrzymuje „–” . Pięć takich znaków w ciągu seme-
stru zamieniane jest na cząstkową ocenę niedostateczną.

Za dodatkowe przygotowanie się do zajęć, aktywność i za-
angażowanie w przebieg zajęć uczeń otrzymuje „+”. Pięć takich 
znaków w ciągu semestru zamieniane jest w cząstkową oceną 
celującą.

4. Sposób informowania o ocenach
O uzyskaniu poszczególnych ocen uczniowie i rodzice będą 

informowani przez wpis do dziennika, bezpośrednio po otrzy-
maniu oceny. O proponowanej ocenie semestralnej i rocznej 
rodzice i uczniowie zostaną poinformowani najpóźniej na dwa 
tygodnie przed konferencją klasyfi kacyjną. O uzyskanej przez 
ucznia ocenie niedostatecznej na koniec semestru lub roku 
szkolnego rodzice zostaną powiadomieni pisemnie na tydzień 
przed konferencją klasyfi kacyjną.

Standardy wymagań w zakresie postawy, wiadomości i umie-
jętności na poszczególnych poziomach są integralną częścią 
niniejszych zasad.
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Cykl 1. Diagnoza i samoocena rozwoju  zycznego i aktywności  zycznej 

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Przestrzega podstawowych 
nawyków higienicznych.
Wskazuje mocne i słabe 
strony własnej sprawności 
 zycznej.

Potra  ocenić stan rozwoju 
 zycznego organizmu oraz 
umiejętności ruchowych.
Wykonuje samodzielnie 
próby testu sprawności, 
ocenia wyniki.
Potra  opracować i zreali-
zować program aktywności 
 zycznej dostosowany do 
własnych potrzeb.
Potra  dobrać ćwiczenia 
kształtujące określone 
umiejętności ruchowe.
Potra  rozłożyć wysiłek 
podczas ćwiczeń 
w terenie.

Zna zasady bezpiecznego 
udziału we wszelkich 
formach aktywności 
 zycznej. Zna i prze-
strzega regulaminów sali 
gimnastycznej, przepisów 
bezpieczeństwa na 
zajęciach, korzystania 
ze sprzętu i urządzeń 
sportowych.
Omawia zalecenia 
dotyczące aktywności 
 zycznej w zależności od 
płci, okresu życia i rodzaju 
pracy zawodowej. 
Dostrzega zmiany w orga-
nizmie podczas wysiłku 
 zycznego. Wie, jakie 
są korzyści dla zdrowia 
wynikające z różnych form 
aktywności  zycznej.

Rozumie związek aktyw-
ności  zycznej z ogólnym 
stanem zdrowotnym orga-
nizmu. Potra  zaplanować 
własny rozwój. Dostrzega 
konieczność pracy nad 
swoim charakterem 
w kształtowaniu postaw 
prozdrowotnych.

Potra  dokonać samooce-
ny i kontroli umiejętności 
ruchowych za pomocą 
wybranego testu sprawno-
ści, interpretuje uzyskane 
wyniki. Samodzielnie 
przygotowuje zadania 
sprawnościowe dostosowa-
ne do własnej wydolności. 

Wie, jaki jest związek 
wysiłku  zycznego z roz-
wojem i funkcjonowaniem 
organizmu.
Wie, jak można kształto-
wać sprawność moto-
ryczną z wykorzystaniem 
warunków naturalnych 
terenu.
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Staranność i sumienność w wykonywaniu zadań oraz zaanga-
żowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć są na 
bardzo wysokim poziomie. Taki uczeń prowadzi sportowy i hi-
gieniczny tryb życia, systematycznie doskonali swoją sprawność 
motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. 
Uczestniczy czynnie w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkol-
nych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywią-
zuje się z obowiązków, osiąga postęp w poszczególnych klasach 
w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie pod-
stawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania pozio-
mu rozszerzonego. Staranność i sumienność w wykonywaniu 
zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz przygotowania 
się do zajęć są na wysokim poziomie. Taki uczeń prowadzi 
higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Oceny dostateczną lub dopuszczającą otrzymuje uczeń 
adekwatnie do wysiłku włożonego w wywiązywanie się z obo-
wiązków, stopnia postępu w opanowaniu umiejętności i wiado-
mości na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, 
poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, 
zaangażowania w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania 
się do zajęć.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje 
szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynika-
jących ze specyfi ki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału 

w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając 
niebezpieczeństwo dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzy-
gotowany do zajęć. Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb 
życia.

Za jednorazowe, zgłoszone przed lekcją nieprzygotowanie 
się do zajęć, brak aktywności, brak zaangażowania w przebieg 
zajęć uczeń otrzymuje „–” . Pięć takich znaków w ciągu seme-
stru zamieniane jest na cząstkową ocenę niedostateczną.

Za dodatkowe przygotowanie się do zajęć, aktywność i za-
angażowanie w przebieg zajęć uczeń otrzymuje „+”. Pięć takich 
znaków w ciągu semestru zamieniane jest w cząstkową oceną 
celującą.

4. Sposób informowania o ocenach
O uzyskaniu poszczególnych ocen uczniowie i rodzice będą 

informowani przez wpis do dziennika, bezpośrednio po otrzy-
maniu oceny. O proponowanej ocenie semestralnej i rocznej 
rodzice i uczniowie zostaną poinformowani najpóźniej na dwa 
tygodnie przed konferencją klasyfi kacyjną. O uzyskanej przez 
ucznia ocenie niedostatecznej na koniec semestru lub roku 
szkolnego rodzice zostaną powiadomieni pisemnie na tydzień 
przed konferencją klasyfi kacyjną.

Standardy wymagań w zakresie postawy, wiadomości i umie-
jętności na poszczególnych poziomach są integralną częścią 
niniejszych zasad.
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Standardy wymagań dla klasy I

Cykl 1. Diagnoza i samoocena rozwoju  zycznego i aktywności  zycznej 

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Przestrzega podstawowych 
nawyków higienicznych.
Wskazuje mocne i słabe 
strony własnej sprawności 
 zycznej.

Potra  ocenić stan rozwoju 
 zycznego organizmu oraz 
umiejętności ruchowych.
Wykonuje samodzielnie 
próby testu sprawności, 
ocenia wyniki.
Potra  opracować i zreali-
zować program aktywności 
 zycznej dostosowany do 
własnych potrzeb.
Potra  dobrać ćwiczenia 
kształtujące określone 
umiejętności ruchowe.
Potra  rozłożyć wysiłek 
podczas ćwiczeń 
w terenie.

Zna zasady bezpiecznego 
udziału we wszelkich 
formach aktywności 
 zycznej. Zna i prze-
strzega regulaminów sali 
gimnastycznej, przepisów 
bezpieczeństwa na 
zajęciach, korzystania 
ze sprzętu i urządzeń 
sportowych.
Omawia zalecenia 
dotyczące aktywności 
 zycznej w zależności od 
płci, okresu życia i rodzaju 
pracy zawodowej. 
Dostrzega zmiany w orga-
nizmie podczas wysiłku 
 zycznego. Wie, jakie 
są korzyści dla zdrowia 
wynikające z różnych form 
aktywności  zycznej.

Rozumie związek aktyw-
ności  zycznej z ogólnym 
stanem zdrowotnym orga-
nizmu. Potra  zaplanować 
własny rozwój. Dostrzega 
konieczność pracy nad 
swoim charakterem 
w kształtowaniu postaw 
prozdrowotnych.

Potra  dokonać samooce-
ny i kontroli umiejętności 
ruchowych za pomocą 
wybranego testu sprawno-
ści, interpretuje uzyskane 
wyniki. Samodzielnie 
przygotowuje zadania 
sprawnościowe dostosowa-
ne do własnej wydolności. 

Wie, jaki jest związek 
wysiłku  zycznego z roz-
wojem i funkcjonowaniem 
organizmu.
Wie, jak można kształto-
wać sprawność moto-
ryczną z wykorzystaniem 
warunków naturalnych 
terenu.
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Cykl 2. Lekkoatletyka – biegi, skoki, rzuty 

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Aktywne uczestniczy 
we wszystkich formach 
aktywności ruchowej.
Z dużym zaangażowaniem 
i rzetelnością wykonuje 
powierzone zadania. 
Jest wytrwały w dążeniu 
do celu. 
Przestrzega zasady uczci-
wej i sportowej rywalizacji.
Jest rzetelny i uczciwy 
w swoich werdyktach 
sędziowskich.

Samodzielnie przygo-
towuje i przeprowadza 
rozgrzewkę w zależności 
od planowanych zajęć 
ruchowych.
Ocenia reakcje własnego 
organizmu na wysiłek 
 zyczny o różnej inten-
sywności.
Opracowuje i przedstawia 
materiał w postaci prezen-
tacji multimedialnej o hi-
storycznych osiągnięciach 
polskich lekkoatletów.

Wyjaśnia, na czym polega 
praca nad sobą w celu 
zwiększenia wiary w siebie, 
poczucia własnej wartości 
i umiejętności podejmowa-
nia decyzji.
Wymienia czynniki wpły-
wające na podejmowanie 
aktywności  zycznej za-
leżne od rodziny, kolegów, 
mediów i społeczności 
lokalnej.
Zna wartość ruchu 
w terenie oraz korzyści 
wynikające z aktywności 
 zycznej. 
Wyjaśnia, co oznacza od-
powiedzialność za zdrowie 
własne i innych ludzi. 
Wymienia zasady prozdro-
wotnego stylu życia.

Samodzielnie i świadomie 
dba o rozwój swojej 
sprawności.
Dokonuje samooceny 
uzyskanych wyników 
w kontekście posiadanych 
możliwości i uzdolnień. 
Porażkę traktuje jako 
mobilizację do zwiększe-
nia wysiłku.
Stara się stosować zasady 
olimpizmu w sporcie 
i życiu codziennym.

Potra  samodzielnie 
dobrać i zademonstrować 
ćwiczenia doskonalące 
umiejętności techniczne 
w poszczególnych dyscy-
plinach lekkoatletycznych.
Wykorzystuje poznane 
elementy techniki biegów, 
skoków, rzutów w rywali-
zacji sportowej.

Wie, jak wykorzystać 
warunki naturalne do 
uprawiania sportu.
Zna i przestrzega zasad 
prozdrowotnego stylu 
życia.
Wie, jakie są warunki 
bezpiecznego zorganizo-
wania miejsca do ćwiczeń 
lekkoatletycznych.
Zna rekreacyjne i zdrowot-
ne walory lekkiej atletyki.
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Cykl 3. Piłka ręczna i koszykówka – fair play w zespołowych grach kontaktowych 

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Potra  panować nad 
swoimi emocjami.
Jest konsekwentny w dą-
żeniu do doskonalenia 
swoich umiejętności. 
Posiada umiejętność 
współpracy i współdzia-
łania w zespole w celu 
osiągnięcia wyników.
Przestrzega zasady fair play 
w czasie gry. 
Właściwie zachowuje się 
w sytuacji bezpośredniej 
konfrontacji z przeciwni-
kiem.
Akceptuje i szanuje 
odmienność innych.
Podporządkowuje się de-
cyzjom kapitana zespołu.
Właściwe zachowuje się 
na boisku i trybunach 
zarówno w czasie zwycię-
stwa, jak i porażki.

Stosuje poznane 
elementy techniki i taktyki 
w zespołowych formach 
aktywności  zycznej.
Potra  panować nad 
swoimi emocjami w sy-
tuacji walki, zwycięstwa 
i porażki.

Wie, jakie są walory 
rekreacyjne koszykówki 
i piłki ręcznej.
Umie ocenić stopień 
ryzyka związanego 
z niektórymi sportami.
Zna charakterystykę gry 
w piłkę ręczną i koszy-
kówkę. 
Zna formy rekreacyjne piłki 
ręcznej i koszykówki. 
Zna drużyny piłki ręcznej 
i koszykówki w regionie, 
zawodników i ich 
osiągnięcia.

Odczuwa radość z rywali-
zacji sportowej.
Rozumie związek 
pomiędzy podejmowanym 
wysiłkiem treningowym 
a osiągnięciami w sporcie. 
Uczestniczy w poza-
lekcyjnych działaniach 
sportowych i rekreacyjnych 
organizowanych przez 
szkołę i poza szkołą.
Rozumie, na czym polega-
ją  zyczne predyspozycje 
do uprawiania określonej 
dyscypliny sportowej.

Potra  dobrać i zademon-
strować zestaw ćwiczeń 
kształtujących określone 
umiejętności techniczne 
w koszykówce i piłce 
ręcznej.

Wie, jakie jest znaczenie 
techniki dla dalszego 
doskonalenia i rozwoju 
sportowego. 
Zna przepisy i zasady 
gry wybranych form 
rekreacyjnych koszykówki 
i piłki ręcznej.
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Cykl 2. Lekkoatletyka – biegi, skoki, rzuty 

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Aktywne uczestniczy 
we wszystkich formach 
aktywności ruchowej.
Z dużym zaangażowaniem 
i rzetelnością wykonuje 
powierzone zadania. 
Jest wytrwały w dążeniu 
do celu. 
Przestrzega zasady uczci-
wej i sportowej rywalizacji.
Jest rzetelny i uczciwy 
w swoich werdyktach 
sędziowskich.

Samodzielnie przygo-
towuje i przeprowadza 
rozgrzewkę w zależności 
od planowanych zajęć 
ruchowych.
Ocenia reakcje własnego 
organizmu na wysiłek 
 zyczny o różnej inten-
sywności.
Opracowuje i przedstawia 
materiał w postaci prezen-
tacji multimedialnej o hi-
storycznych osiągnięciach 
polskich lekkoatletów.

Wyjaśnia, na czym polega 
praca nad sobą w celu 
zwiększenia wiary w siebie, 
poczucia własnej wartości 
i umiejętności podejmowa-
nia decyzji.
Wymienia czynniki wpły-
wające na podejmowanie 
aktywności  zycznej za-
leżne od rodziny, kolegów, 
mediów i społeczności 
lokalnej.
Zna wartość ruchu 
w terenie oraz korzyści 
wynikające z aktywności 
 zycznej. 
Wyjaśnia, co oznacza od-
powiedzialność za zdrowie 
własne i innych ludzi. 
Wymienia zasady prozdro-
wotnego stylu życia.

Samodzielnie i świadomie 
dba o rozwój swojej 
sprawności.
Dokonuje samooceny 
uzyskanych wyników 
w kontekście posiadanych 
możliwości i uzdolnień. 
Porażkę traktuje jako 
mobilizację do zwiększe-
nia wysiłku.
Stara się stosować zasady 
olimpizmu w sporcie 
i życiu codziennym.

Potra  samodzielnie 
dobrać i zademonstrować 
ćwiczenia doskonalące 
umiejętności techniczne 
w poszczególnych dyscy-
plinach lekkoatletycznych.
Wykorzystuje poznane 
elementy techniki biegów, 
skoków, rzutów w rywali-
zacji sportowej.

Wie, jak wykorzystać 
warunki naturalne do 
uprawiania sportu.
Zna i przestrzega zasad 
prozdrowotnego stylu 
życia.
Wie, jakie są warunki 
bezpiecznego zorganizo-
wania miejsca do ćwiczeń 
lekkoatletycznych.
Zna rekreacyjne i zdrowot-
ne walory lekkiej atletyki.
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Cykl 3. Piłka ręczna i koszykówka – fair play w zespołowych grach kontaktowych 

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Potra  panować nad 
swoimi emocjami.
Jest konsekwentny w dą-
żeniu do doskonalenia 
swoich umiejętności. 
Posiada umiejętność 
współpracy i współdzia-
łania w zespole w celu 
osiągnięcia wyników.
Przestrzega zasady fair play 
w czasie gry. 
Właściwie zachowuje się 
w sytuacji bezpośredniej 
konfrontacji z przeciwni-
kiem.
Akceptuje i szanuje 
odmienność innych.
Podporządkowuje się de-
cyzjom kapitana zespołu.
Właściwe zachowuje się 
na boisku i trybunach 
zarówno w czasie zwycię-
stwa, jak i porażki.

Stosuje poznane 
elementy techniki i taktyki 
w zespołowych formach 
aktywności  zycznej.
Potra  panować nad 
swoimi emocjami w sy-
tuacji walki, zwycięstwa 
i porażki.

Wie, jakie są walory 
rekreacyjne koszykówki 
i piłki ręcznej.
Umie ocenić stopień 
ryzyka związanego 
z niektórymi sportami.
Zna charakterystykę gry 
w piłkę ręczną i koszy-
kówkę. 
Zna formy rekreacyjne piłki 
ręcznej i koszykówki. 
Zna drużyny piłki ręcznej 
i koszykówki w regionie, 
zawodników i ich 
osiągnięcia.

Odczuwa radość z rywali-
zacji sportowej.
Rozumie związek 
pomiędzy podejmowanym 
wysiłkiem treningowym 
a osiągnięciami w sporcie. 
Uczestniczy w poza-
lekcyjnych działaniach 
sportowych i rekreacyjnych 
organizowanych przez 
szkołę i poza szkołą.
Rozumie, na czym polega-
ją  zyczne predyspozycje 
do uprawiania określonej 
dyscypliny sportowej.

Potra  dobrać i zademon-
strować zestaw ćwiczeń 
kształtujących określone 
umiejętności techniczne 
w koszykówce i piłce 
ręcznej.

Wie, jakie jest znaczenie 
techniki dla dalszego 
doskonalenia i rozwoju 
sportowego. 
Zna przepisy i zasady 
gry wybranych form 
rekreacyjnych koszykówki 
i piłki ręcznej.
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Cykl 4. Ćwiczenia gimnastyczne – sprawność, wytrwałość i konsekwencja

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości
Przestrzega zasad bezpieczeństwa 
w czasie zajęć sportowo-rekrea-
cyjnych.
Przyjmuje odpowiedzialność za 
własne ciało i harmonijny rozwój 
organizmu, prowadzi higieniczny 
i zdrowy tryb życia. 
Wyjaśnia związek między aktywnoś-
cią  zyczną i żywieniem a zdro-
wiem i dobrym samopoczuciem.
Podporządkowuje się poleceniom 
nauczyciela w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa sobie i współćwi-
czącym.
Bezpiecznie korzysta ze sprzętu 
i urządzeń gimnastycznych.

Potra  zaplanować 
i wykonać układ gim-
nastyczny. Dokonuje 
pomiarów wysokości 
i ciężaru ciała.
Wylicza oraz interpre-
tuje własny wskaźnik 
wagowo-wzrostowy 
(BMI).
Wykonuje proste 
ćwiczenia relaksa-
cyjne, ćwiczenia 
oddechowe, elementy 
jogi.

Wie, jaki jest wpływ ćwiczeń 
na zachowanie prawidłowej 
postawy i masy ciała, zna 
podstawowy zasób ćwiczeń 
rozwijających ogólną spraw-
ność organizmu. 
Zna zasady prawidłowego 
żywienia. 
Wie, jakie mogą być przyczy-
ny i skutki otyłości i nieuza-
sadnionego odchudzania się.
Wymienia choroby cywiliza-
cyjne spowodowane niedostat-
kiem ruchu w szczególności 
choroby układu krążenia, 
układu ruchu, otyłość, oraz 
sposoby zapobiegania im.

Kreuje zachowania 
prozdrowotne. 
Dostrzega i rozumie 
wpływ rówieśników 
i środków masowego 
przekazu na postawy 
wobec własnego 
organizmu.
Właściwie ocenia własne 
możliwości, podejmuje 
wysiłek adekwatnie do 
posiadanych umiejęt-
ności.

Samodzielnie opracowu-
je i demonstruje zestaw 
ćwiczeń kształtujących 
wybrane zdolności 
motoryczne, określone 
partie mięśni i korygują-
ce postawę.
Potra  opracować 
prawidłową dietę 
w zależności od BMI. 

Zna właściwe sposoby 
kontroli i utrzymania 
prawidłowej wagi.
Zna przyczyny i skutki 
chorób związanych 
z zaburzeniami odży-
wiania się (anoreksja, 
bulimia).
Klasy kacja ćwiczeń 
gimnastycznych.
Znaczenie ćwiczeń 
relaksacyjnych.
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Cykl 5. Rekreacja i wypoczynek. Sporty zimowe, pływanie

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Prowadzi aktywny tryb 
życia. 
Dokonuje wyborów 
korzystnych dla zdrowia.
Współpracuje w grupie 
i przestrzega ustalonych 
reguł w celu zachowania 
i zapewnienie bezpieczeń-
stwa sobie i innym. Potra  
udzielić pierwszej pomocy 
i właściwie zachować się 
w sytuacjach zagrażają-
cych życiu i zdrowiu.
Ponosi odpowiedzialność 
za partnera. 

Wykorzystuje nabyte 
umiejętności w rekreacji 
i sporcie.
Rozpoznaje czynniki 
pozytywnie wpływające na 
dobre samopoczucie.
Właściwie ocenia sytuację, 
rozpoznaje zagrożenia 
zdrowia lub życia.

Zna czynniki kształtujące 
zdrowie człowieka. 
Wyjaśnia, jaki jest związek 
między zdrowiem a środo-
wiskiem.
Zna zasady bezpiecznego 
korzystania ze stoków 
zjazdowych i basenów.
Omawia zasady racjo-
nalnego gospodarowania 
czasem.

Dostrzega celowość 
i konieczność prowadzenia 
prozdrowotnego stylu 
życia, dbania o zdrowie 
swoje i swoich bliskich.
Rozumie, że aktywność 
 zyczna jest źródłem 
dobrego samopoczucia.
Wykorzystuje różnorodne 
formy rekreacji jako 
sposób wzmocnienia więzi 
rodzinnych. 
Jest inicjatorem różnorod-
nych form wypoczynku 
czynnego dla rodziny 
i rówieśników.

Potra  rozpoznać, 
zde niować i zneutralizo-
wać czynniki, zachowania 
i sytuacje zagrażające 
zdrowiu.

Zna walory sportowo-
-rekreacyjne i turystyczne 
najbliższej okolicy i potra  
je wykorzystać dla sportów 
i rekreacji. 
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Cykl 4. Ćwiczenia gimnastyczne – sprawność, wytrwałość i konsekwencja

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości
Przestrzega zasad bezpieczeństwa 
w czasie zajęć sportowo-rekrea-
cyjnych.
Przyjmuje odpowiedzialność za 
własne ciało i harmonijny rozwój 
organizmu, prowadzi higieniczny 
i zdrowy tryb życia. 
Wyjaśnia związek między aktywnoś-
cią  zyczną i żywieniem a zdro-
wiem i dobrym samopoczuciem.
Podporządkowuje się poleceniom 
nauczyciela w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa sobie i współćwi-
czącym.
Bezpiecznie korzysta ze sprzętu 
i urządzeń gimnastycznych.

Potra  zaplanować 
i wykonać układ gim-
nastyczny. Dokonuje 
pomiarów wysokości 
i ciężaru ciała.
Wylicza oraz interpre-
tuje własny wskaźnik 
wagowo-wzrostowy 
(BMI).
Wykonuje proste 
ćwiczenia relaksa-
cyjne, ćwiczenia 
oddechowe, elementy 
jogi.

Wie, jaki jest wpływ ćwiczeń 
na zachowanie prawidłowej 
postawy i masy ciała, zna 
podstawowy zasób ćwiczeń 
rozwijających ogólną spraw-
ność organizmu. 
Zna zasady prawidłowego 
żywienia. 
Wie, jakie mogą być przyczy-
ny i skutki otyłości i nieuza-
sadnionego odchudzania się.
Wymienia choroby cywiliza-
cyjne spowodowane niedostat-
kiem ruchu w szczególności 
choroby układu krążenia, 
układu ruchu, otyłość, oraz 
sposoby zapobiegania im.

Kreuje zachowania 
prozdrowotne. 
Dostrzega i rozumie 
wpływ rówieśników 
i środków masowego 
przekazu na postawy 
wobec własnego 
organizmu.
Właściwie ocenia własne 
możliwości, podejmuje 
wysiłek adekwatnie do 
posiadanych umiejęt-
ności.

Samodzielnie opracowu-
je i demonstruje zestaw 
ćwiczeń kształtujących 
wybrane zdolności 
motoryczne, określone 
partie mięśni i korygują-
ce postawę.
Potra  opracować 
prawidłową dietę 
w zależności od BMI. 

Zna właściwe sposoby 
kontroli i utrzymania 
prawidłowej wagi.
Zna przyczyny i skutki 
chorób związanych 
z zaburzeniami odży-
wiania się (anoreksja, 
bulimia).
Klasy kacja ćwiczeń 
gimnastycznych.
Znaczenie ćwiczeń 
relaksacyjnych.
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Cykl 5. Rekreacja i wypoczynek. Sporty zimowe, pływanie

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Prowadzi aktywny tryb 
życia. 
Dokonuje wyborów 
korzystnych dla zdrowia.
Współpracuje w grupie 
i przestrzega ustalonych 
reguł w celu zachowania 
i zapewnienie bezpieczeń-
stwa sobie i innym. Potra  
udzielić pierwszej pomocy 
i właściwie zachować się 
w sytuacjach zagrażają-
cych życiu i zdrowiu.
Ponosi odpowiedzialność 
za partnera. 

Wykorzystuje nabyte 
umiejętności w rekreacji 
i sporcie.
Rozpoznaje czynniki 
pozytywnie wpływające na 
dobre samopoczucie.
Właściwie ocenia sytuację, 
rozpoznaje zagrożenia 
zdrowia lub życia.

Zna czynniki kształtujące 
zdrowie człowieka. 
Wyjaśnia, jaki jest związek 
między zdrowiem a środo-
wiskiem.
Zna zasady bezpiecznego 
korzystania ze stoków 
zjazdowych i basenów.
Omawia zasady racjo-
nalnego gospodarowania 
czasem.

Dostrzega celowość 
i konieczność prowadzenia 
prozdrowotnego stylu 
życia, dbania o zdrowie 
swoje i swoich bliskich.
Rozumie, że aktywność 
 zyczna jest źródłem 
dobrego samopoczucia.
Wykorzystuje różnorodne 
formy rekreacji jako 
sposób wzmocnienia więzi 
rodzinnych. 
Jest inicjatorem różnorod-
nych form wypoczynku 
czynnego dla rodziny 
i rówieśników.

Potra  rozpoznać, 
zde niować i zneutralizo-
wać czynniki, zachowania 
i sytuacje zagrażające 
zdrowiu.

Zna walory sportowo-
-rekreacyjne i turystyczne 
najbliższej okolicy i potra  
je wykorzystać dla sportów 
i rekreacji. 
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Cykl 6. Piłka siatkowa – współpraca i współdziałanie 

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Współpracuje w grupie, 
potra  podporządkować 
się określonym regułom 
działania w zespole.
Jest ambitny w dążeniu 
do celu.
Dostosowuje swoje 
działania do możliwości 
partnera ćwiczeń.
Właściwie zachowuje się 
w sytuacjach spornych. Jest 
kulturalnym kibicem.

Stosuje poznane elementy 
techniki i taktyki w pozna-
nych zespołowych formach 
aktywności  zycznej.
Potra  panować nad 
swoimi emocjami w sytua-
cji walki, zwycięstwa 
i porażki.

Omawia konstruktywne, 
optymistyczne sposoby 
wyjaśniania trudnych 
zdarzeń i przeformułowa-
nia myśli negatywnych na 
pozytywne.
Zna rekreacyjne formy 
siatkówki. 
Wie, jakie są rekreacyjne 
walory siatkówki.
Zna zespoły siatkarskie 
w regionie, zawodników 
i ich osiągnięcia.

Dostrzega pozytywne 
strony w sytuacjach 
trudnych. 
Opracowuje strategię 
współpracy i współdzia-
łania w zespole w celu 
osiągnięcia wyniku.
Przez negocjacje broni 
własnego zdania.

Umie optymistycznie 
ocenić rzeczywistość. 
Potra  dobrać i zademon-
strować zestaw ćwiczeń 
kształtujących określone 
umiejętności techniczne 
w piłce siatkowej.

Zna przepisy gry w piłkę 
siatkową i siatkówkę 
plażową. 
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Cykl 7. Taniec, ruch i muzyka

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Kulturalnie zachowuje się 
podczas zabaw tanecznych 
i dyskotek.
Jest dumy i świadomy war-
tości własnego dziedzictwa 
kulturowego.
Obiektywnie dokonuje 
samooceny wykonania 
zadania.
Wyjaśnia, na czym polega 
konstruktywne przeka-
zywanie i odbieranie 
pozytywnych i negatyw-
nych informacji zwrotnych, 
radzenie sobie z krytyką.

Potra  zatańczyć krok 
podstawowy wybranego 
tańca narodowego i tańca 
regionalnego.
Poprawnie wykonuje 
zestaw ćwiczeń aerobiku.

Zna znaczenie tańców 
narodowych i regionalnych 
dla kultury człowieka, 
regionu i narodu.
Zna zasady kulturalnego 
zachowania się podczas 
tańców towarzyskich.
Zna podstawowe elementy 
kultury swojego regionu. 

Dostrzega piękno ruchu 
i muzyki.
Konfrontuje własną ocenę 
z oceną rówieśników 
i nauczyciela.

Potra  ułożyć i zatańczyć 
w parze dowolny układ 
taneczny wybranego tańca 
narodowego i regional-
nego. 
Potra  wykonać 
improwizację ruchową 
do wybranego utworu 
muzycznego.
Umie samodzielnie 
opracować i zademonstro-
wać zestaw ćwiczeń do 
muzyki.

Zna charakterystykę tańca 
narodowego, tańca regio-
nalnego i towarzyskiego.
Zna różnorodne przykłady 
rekreacyjnych form 
ćwiczeń przy muzyce.
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Cykl 6. Piłka siatkowa – współpraca i współdziałanie 

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Współpracuje w grupie, 
potra  podporządkować 
się określonym regułom 
działania w zespole.
Jest ambitny w dążeniu 
do celu.
Dostosowuje swoje 
działania do możliwości 
partnera ćwiczeń.
Właściwie zachowuje się 
w sytuacjach spornych. Jest 
kulturalnym kibicem.

Stosuje poznane elementy 
techniki i taktyki w pozna-
nych zespołowych formach 
aktywności  zycznej.
Potra  panować nad 
swoimi emocjami w sytua-
cji walki, zwycięstwa 
i porażki.

Omawia konstruktywne, 
optymistyczne sposoby 
wyjaśniania trudnych 
zdarzeń i przeformułowa-
nia myśli negatywnych na 
pozytywne.
Zna rekreacyjne formy 
siatkówki. 
Wie, jakie są rekreacyjne 
walory siatkówki.
Zna zespoły siatkarskie 
w regionie, zawodników 
i ich osiągnięcia.

Dostrzega pozytywne 
strony w sytuacjach 
trudnych. 
Opracowuje strategię 
współpracy i współdzia-
łania w zespole w celu 
osiągnięcia wyniku.
Przez negocjacje broni 
własnego zdania.

Umie optymistycznie 
ocenić rzeczywistość. 
Potra  dobrać i zademon-
strować zestaw ćwiczeń 
kształtujących określone 
umiejętności techniczne 
w piłce siatkowej.

Zna przepisy gry w piłkę 
siatkową i siatkówkę 
plażową. 
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141Standardy wymagań dla klasy I

Cykl 7. Taniec, ruch i muzyka

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Kulturalnie zachowuje się 
podczas zabaw tanecznych 
i dyskotek.
Jest dumy i świadomy war-
tości własnego dziedzictwa 
kulturowego.
Obiektywnie dokonuje 
samooceny wykonania 
zadania.
Wyjaśnia, na czym polega 
konstruktywne przeka-
zywanie i odbieranie 
pozytywnych i negatyw-
nych informacji zwrotnych, 
radzenie sobie z krytyką.

Potra  zatańczyć krok 
podstawowy wybranego 
tańca narodowego i tańca 
regionalnego.
Poprawnie wykonuje 
zestaw ćwiczeń aerobiku.

Zna znaczenie tańców 
narodowych i regionalnych 
dla kultury człowieka, 
regionu i narodu.
Zna zasady kulturalnego 
zachowania się podczas 
tańców towarzyskich.
Zna podstawowe elementy 
kultury swojego regionu. 

Dostrzega piękno ruchu 
i muzyki.
Konfrontuje własną ocenę 
z oceną rówieśników 
i nauczyciela.

Potra  ułożyć i zatańczyć 
w parze dowolny układ 
taneczny wybranego tańca 
narodowego i regional-
nego. 
Potra  wykonać 
improwizację ruchową 
do wybranego utworu 
muzycznego.
Umie samodzielnie 
opracować i zademonstro-
wać zestaw ćwiczeń do 
muzyki.

Zna charakterystykę tańca 
narodowego, tańca regio-
nalnego i towarzyskiego.
Zna różnorodne przykłady 
rekreacyjnych form 
ćwiczeń przy muzyce.
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Cykl 8. Piłka nożna – zawodnik, sędzia, kibic 

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Współpracuje w grupie, 
podporządkowuje się 
określonym regułom 
postępowania. 
Podporządkowuje się de-
cyzjom sędziego, kapitana 
drużyny, trenera.
Właściwie zachowuje się 
w roli zawodnika i kibica.
Przestrzega zasad fair play 
w piłce nożnej. Wyraża 
swoje zdanie w sprawie 
sportów „męskich” 
i „kobiecych”, używa 
logicznych argumentów 
w dyskusji.

Stosuje poznane elementy 
techniki i taktyki w wybra-
nych zespołowych formach 
aktywności  zycznej.
Dostrzega rekreacyjne 
walory piłki nożnej.
Potra  przedstawić w for-
mie prezentacji samodziel-
nie zebrane i opracowane 
materiały dotyczące 
historii i obecnej sytuacji 
piłki nożnej.

Zna przepisy gry.
Zna przykładowe zabawy, 
ćwiczenia i gry z wykorzy-
staniem elementów piłki 
nożnej.
Wymienia i interpretuje 
przykłady konstruktyw-
nego i destrukcyjnego 
zachowania się kibiców 
sportowych.
Zna regionalne drużyny 
piłkarskie i ich wyniki, 
drużyny polskiej 
ekstraklasy i reprezentację 
kraju, zawodników oraz 
historyczne dokonania 
polskich piłkarzy i aktualne 
osiągnięcia.

Negatywnie ocenia 
destrukcyjne zachowanie 
się niektórych kibiców 
sportowych. Odróżnia po-
stawę kibica od chuligana. 

Potra  zastosować 
wybrane elementy techniki 
poszczególnych elemen-
tów gry w rywalizacji 
sportowej.
Potra  przygotować 
i zademonstrować zestaw 
ćwiczeń kształtujących 
określone umiejętności 
techniczne piłkarza.

Zna przepisy gier rekrea-
cyjnych z wykorzystaniem 
elementów piłki nożnej 
w stopniu umożliwiającym 
pełnienie roli sędziego 
w rywalizacji sportowej.
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Cykl 9. Sport i zdrowie. Sportowa rywalizacja

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Dba o swoje zdrowie, 
prowadzi aktywny tryb 
życia.
Potra  współpracować 
z partnerem w sporcie 
i w życiu codziennym.
Wypełnia przydzielone 
funkcje w czasie pracy 
w zespole. 
Przestrzega zasad czystej 
i uczciwej rywalizacji. 
Wydaje rzetelne i uczciwe 
werdykty sędziowskie.

Potra  pracować, wykorzy-
stując metodę projektu. 
Stosuje poznane elementy 
techniki i taktyki w wy-
branych indywidualnych 
formach aktywności 
 zycznej.
Podejmuje się zadań 
adekwatnie do własnych 
uzdolnień i możliwości.
Planuje projekt dotyczący 
wybranych zagadnień 
zdrowia oraz wskazuje 
na sposoby pozyskiwania 
sojuszników i współuczest-
ników projektu w szkole, 
domu lub w społeczności 
lokalnej.

Zna konstruktywne 
sposoby rozwiązywania 
problemów.
Zna przepisy rozgrywania 
zawodów sportowych 
w poszczególnych 
dyscyplinach.
Zna zasady bezpiecznego 
i sprawnego organizowania 
imprez sportowych.
Wie, jakie są zasady pracy 
z wykorzystaniem metody 
projektów i planowania.

Dąży do podnoszenia 
swojej aktywności 
 zycznej. Wykorzystuje 
czas wolny na różnorodne 
formy sportu, turystyki 
i rekreacji. 
Jest kreatywny w doborze 
i organizacji czynnego 
wypoczynku.

Wykorzystuje metodę 
projektów do poszukiwa-
nia nowych rozwiązań.
Pełni rolę lidera, potra  
dokonać podziału funkcji 
w zespole. 
Potra  zorganizować 
i bezpiecznie przeprowa-
dzić rozgrywki w poszcze-
gólnych dyscyplinach 
sportowych w szkole 
i w środowisku. 
Uczestniczy w zawodach 
sportowych. Potra  
opanować stres startowy.

Zna reguły i sposoby 
organizowania i prze-
prowadzenia zawodów 
klasowych.
Zna przepisy organizowa-
nia i sędziowania wybra-
nych dyscyplin sportowych 
w stopniu umożliwiającym 
pełnienie roli organizatora 
i sędziego.
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Cykl 8. Piłka nożna – zawodnik, sędzia, kibic 

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Współpracuje w grupie, 
podporządkowuje się 
określonym regułom 
postępowania. 
Podporządkowuje się de-
cyzjom sędziego, kapitana 
drużyny, trenera.
Właściwie zachowuje się 
w roli zawodnika i kibica.
Przestrzega zasad fair play 
w piłce nożnej. Wyraża 
swoje zdanie w sprawie 
sportów „męskich” 
i „kobiecych”, używa 
logicznych argumentów 
w dyskusji.

Stosuje poznane elementy 
techniki i taktyki w wybra-
nych zespołowych formach 
aktywności  zycznej.
Dostrzega rekreacyjne 
walory piłki nożnej.
Potra  przedstawić w for-
mie prezentacji samodziel-
nie zebrane i opracowane 
materiały dotyczące 
historii i obecnej sytuacji 
piłki nożnej.

Zna przepisy gry.
Zna przykładowe zabawy, 
ćwiczenia i gry z wykorzy-
staniem elementów piłki 
nożnej.
Wymienia i interpretuje 
przykłady konstruktyw-
nego i destrukcyjnego 
zachowania się kibiców 
sportowych.
Zna regionalne drużyny 
piłkarskie i ich wyniki, 
drużyny polskiej 
ekstraklasy i reprezentację 
kraju, zawodników oraz 
historyczne dokonania 
polskich piłkarzy i aktualne 
osiągnięcia.

Negatywnie ocenia 
destrukcyjne zachowanie 
się niektórych kibiców 
sportowych. Odróżnia po-
stawę kibica od chuligana. 

Potra  zastosować 
wybrane elementy techniki 
poszczególnych elemen-
tów gry w rywalizacji 
sportowej.
Potra  przygotować 
i zademonstrować zestaw 
ćwiczeń kształtujących 
określone umiejętności 
techniczne piłkarza.

Zna przepisy gier rekrea-
cyjnych z wykorzystaniem 
elementów piłki nożnej 
w stopniu umożliwiającym 
pełnienie roli sędziego 
w rywalizacji sportowej.
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Cykl 9. Sport i zdrowie. Sportowa rywalizacja

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Dba o swoje zdrowie, 
prowadzi aktywny tryb 
życia.
Potra  współpracować 
z partnerem w sporcie 
i w życiu codziennym.
Wypełnia przydzielone 
funkcje w czasie pracy 
w zespole. 
Przestrzega zasad czystej 
i uczciwej rywalizacji. 
Wydaje rzetelne i uczciwe 
werdykty sędziowskie.

Potra  pracować, wykorzy-
stując metodę projektu. 
Stosuje poznane elementy 
techniki i taktyki w wy-
branych indywidualnych 
formach aktywności 
 zycznej.
Podejmuje się zadań 
adekwatnie do własnych 
uzdolnień i możliwości.
Planuje projekt dotyczący 
wybranych zagadnień 
zdrowia oraz wskazuje 
na sposoby pozyskiwania 
sojuszników i współuczest-
ników projektu w szkole, 
domu lub w społeczności 
lokalnej.

Zna konstruktywne 
sposoby rozwiązywania 
problemów.
Zna przepisy rozgrywania 
zawodów sportowych 
w poszczególnych 
dyscyplinach.
Zna zasady bezpiecznego 
i sprawnego organizowania 
imprez sportowych.
Wie, jakie są zasady pracy 
z wykorzystaniem metody 
projektów i planowania.

Dąży do podnoszenia 
swojej aktywności 
 zycznej. Wykorzystuje 
czas wolny na różnorodne 
formy sportu, turystyki 
i rekreacji. 
Jest kreatywny w doborze 
i organizacji czynnego 
wypoczynku.

Wykorzystuje metodę 
projektów do poszukiwa-
nia nowych rozwiązań.
Pełni rolę lidera, potra  
dokonać podziału funkcji 
w zespole. 
Potra  zorganizować 
i bezpiecznie przeprowa-
dzić rozgrywki w poszcze-
gólnych dyscyplinach 
sportowych w szkole 
i w środowisku. 
Uczestniczy w zawodach 
sportowych. Potra  
opanować stres startowy.

Zna reguły i sposoby 
organizowania i prze-
prowadzenia zawodów 
klasowych.
Zna przepisy organizowa-
nia i sędziowania wybra-
nych dyscyplin sportowych 
w stopniu umożliwiającym 
pełnienie roli organizatora 
i sędziego.

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   143 20.04.2012   10:49

U. Kierczak, Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji. Zdrowie-Sport-Rekreacja; Kraków 2012 

ISBN: 978-83-7850-034-6, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 



144 OCENIANIE

Standardy wymagań dla klasy II

Cykl 1. Diagnoza i samoocena rozwoju  zycznego i aktywności  zycznej 

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Świadomie podejmuje 
wysiłek w celu uzyskania 
założonych wyników. 
Dokonuje samooceny 
uzyskanych wyników 
w kontekście podjętych 
starań w celu ich 
osiągnięcia. Obiektywnie 
ocenia swoją aktywność 
 zyczną oraz możliwości 
i umiejętności ruchowe.
Przyjmuje odpowiedzial-
ność za swoje zdrowie 
i ciało. 
Omawia etyczne 
i zdrowotne konsekwencje 
stosowania środków 
dopingujących.
Podejmuje dojrzałe i prze-
myślane decyzje związane 
ze swoim zdrowiem.

Potra  poprawnie wykonać 
ćwiczenia kształtujące 
szybkość, siłę, skoczność, 
wytrzymałość, gibkość 
i orientację z wykorzysta-
niem sprzętu na siłowni.
Potra  się przeciwstawić 
presji otoczenia, zachowu-
je się asertywnie.

Zna zasady bezpiecznego 
udziału w zajęciach 
ruchowych.
Wie, jakie są sposoby 
kontroli, kształtowania 
i samooceny sprawności 
 zycznej, zna próby 
sprawności wybranego 
testu. 
Wie, jakie są szkodliwe 
skutki używania sterydów 
i środków dopingujących 
dla zwiększenia masy 
mięśniowej.
Potra  wskazać miejsca, 
obiekty i urządzenia 
w najbliższej okolicy, 
które można wykorzystać 
do ćwiczeń  zycznych 
(siłownie, ścieżki zdrowia, 
tereny sportowe itp.).

Systematycznie dosko-
nali swoje umiejętności 
samooceny i samokontroli 
aktywności  zycznej, 
rozwoju  zycznego i umie-
jętności ruchowych. 
Podejmuje dojrzałe i prze-
myślane decyzje związane 
ze zdrowiem swoim 
i swoich najbliższych.

Umie zaplanować własny 
rozwój.
Potra  opracować i wy-
konać zestawy ćwiczeń 
kształtujących poszczegól-
ne partie mięśniowe.
Wykorzystuje wiedzę 
i umiejętności do 
kształtowania zachowań 
prozdrowotnych własnych 
i rówieśników.

Zna i wykorzystuje sposo-
by odmowy i sprzeciwu 
wobec presji używania 
substancji psychoaktyw-
nych i innych zachowań 
szkodliwych dla zdrowia.
Wykorzystuje miejsca, 
obiekty i urządzenia 
w najbliższej okolicy 
do ćwiczeń  zycznych 
i rekreacji (siłownie, 
ścieżki zdrowia, tereny 
sportowe itp.).
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Cykl 2. Lekkoatletyka – biegi, skoki, rzuty

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Świadomie podejmuje 
wysiłek  zyczny, pokonuje 
własne słabości.
Przestrzega zasad uczciwej 
rywalizacji na boisku 
sportowym i w życiu 
codziennym. Neguje 
stosowanie środków 
dopingujących.
Z pełnym zaangażowa-
niem wypełnia swoje 
zadania, jest dokładny 
i rzetelny.
Jest uczciwy w swoich 
werdyktach sędziowskich.
Przestrzega zasady fair play 
w rywalizacji sportowej.

Opracowuje i realizuje pro-
gram aktywności  zycznej 
dostosowany do własnych 
potrzeb. Potra  dobrać 
i wykonać poprawnie 
ćwiczenia przygotowujące 
organizm do wysiłku. 
Ocenia reakcje własnego 
organizmu na wysiłek 
 zyczny o różnej inten-
sywności.
Stosuje poznane elementy 
techniki i taktyki w wy-
branych indywidualnych 
formach aktywności 
 zycznej.

Zna zasady prawidłowego 
przygotowania organizmu 
do wysiłku.
Wie, jakie są rodzaje dy-
scyplin lekkoatletycznych.
Wiarygodne źródła infor-
macji dotyczące zdrowia 
i sportu. Krytyczna analiza 
informacji medialnych.
Wymienia osiągnięcia 
polskich lekkoatletów.

Wykorzystuje rekreacyjne 
i zdrowotne walory lekkiej 
atletyki do rozwijania 
wytrwałości w dążeniu 
do celu, kształtowania 
ambicji, doskonalenia 
sprawności kondycyjnej, 
koordynacyjnej i mor-
fofunkcjonalnej.
Rozumie, że sukcesem 
jest pokonanie własnych 
słabości. 
Jest rzetelnym oraz uczci-
wym zawodnikiem 
i sędzią. 

Rzetelnie dokonuje 
samooceny osiąganych 
wyników i wskazuje 
sposoby i możliwości ich 
poprawy.
Potra  wskazać reakcje 
organizmu na wysiłek 
 zyczny w zależności od 
stopnia intensywności.
Wykorzystuje poznane 
elementy techniki w rywa-
lizacji sportowej. 
W formie projektu 
przygotowuje i prezentuje 
informacje o polskiej 
lekkoatletyce.

Zna zasady bezpiecznego 
wykorzystania urządzeń 
i sprzęty w konkurencjach 
lekkoatletycznych.
Potra  samodzielnie 
selekcjonować i krytycz-
nie oceniać informacje 
z różnorodnych źródeł.
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Standardy wymagań dla klasy II

Cykl 1. Diagnoza i samoocena rozwoju  zycznego i aktywności  zycznej 

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Świadomie podejmuje 
wysiłek w celu uzyskania 
założonych wyników. 
Dokonuje samooceny 
uzyskanych wyników 
w kontekście podjętych 
starań w celu ich 
osiągnięcia. Obiektywnie 
ocenia swoją aktywność 
 zyczną oraz możliwości 
i umiejętności ruchowe.
Przyjmuje odpowiedzial-
ność za swoje zdrowie 
i ciało. 
Omawia etyczne 
i zdrowotne konsekwencje 
stosowania środków 
dopingujących.
Podejmuje dojrzałe i prze-
myślane decyzje związane 
ze swoim zdrowiem.

Potra  poprawnie wykonać 
ćwiczenia kształtujące 
szybkość, siłę, skoczność, 
wytrzymałość, gibkość 
i orientację z wykorzysta-
niem sprzętu na siłowni.
Potra  się przeciwstawić 
presji otoczenia, zachowu-
je się asertywnie.

Zna zasady bezpiecznego 
udziału w zajęciach 
ruchowych.
Wie, jakie są sposoby 
kontroli, kształtowania 
i samooceny sprawności 
 zycznej, zna próby 
sprawności wybranego 
testu. 
Wie, jakie są szkodliwe 
skutki używania sterydów 
i środków dopingujących 
dla zwiększenia masy 
mięśniowej.
Potra  wskazać miejsca, 
obiekty i urządzenia 
w najbliższej okolicy, 
które można wykorzystać 
do ćwiczeń  zycznych 
(siłownie, ścieżki zdrowia, 
tereny sportowe itp.).

Systematycznie dosko-
nali swoje umiejętności 
samooceny i samokontroli 
aktywności  zycznej, 
rozwoju  zycznego i umie-
jętności ruchowych. 
Podejmuje dojrzałe i prze-
myślane decyzje związane 
ze zdrowiem swoim 
i swoich najbliższych.

Umie zaplanować własny 
rozwój.
Potra  opracować i wy-
konać zestawy ćwiczeń 
kształtujących poszczegól-
ne partie mięśniowe.
Wykorzystuje wiedzę 
i umiejętności do 
kształtowania zachowań 
prozdrowotnych własnych 
i rówieśników.

Zna i wykorzystuje sposo-
by odmowy i sprzeciwu 
wobec presji używania 
substancji psychoaktyw-
nych i innych zachowań 
szkodliwych dla zdrowia.
Wykorzystuje miejsca, 
obiekty i urządzenia 
w najbliższej okolicy 
do ćwiczeń  zycznych 
i rekreacji (siłownie, 
ścieżki zdrowia, tereny 
sportowe itp.).
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145Standardy wymagań dla klasy II

Cykl 2. Lekkoatletyka – biegi, skoki, rzuty

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Świadomie podejmuje 
wysiłek  zyczny, pokonuje 
własne słabości.
Przestrzega zasad uczciwej 
rywalizacji na boisku 
sportowym i w życiu 
codziennym. Neguje 
stosowanie środków 
dopingujących.
Z pełnym zaangażowa-
niem wypełnia swoje 
zadania, jest dokładny 
i rzetelny.
Jest uczciwy w swoich 
werdyktach sędziowskich.
Przestrzega zasady fair play 
w rywalizacji sportowej.

Opracowuje i realizuje pro-
gram aktywności  zycznej 
dostosowany do własnych 
potrzeb. Potra  dobrać 
i wykonać poprawnie 
ćwiczenia przygotowujące 
organizm do wysiłku. 
Ocenia reakcje własnego 
organizmu na wysiłek 
 zyczny o różnej inten-
sywności.
Stosuje poznane elementy 
techniki i taktyki w wy-
branych indywidualnych 
formach aktywności 
 zycznej.

Zna zasady prawidłowego 
przygotowania organizmu 
do wysiłku.
Wie, jakie są rodzaje dy-
scyplin lekkoatletycznych.
Wiarygodne źródła infor-
macji dotyczące zdrowia 
i sportu. Krytyczna analiza 
informacji medialnych.
Wymienia osiągnięcia 
polskich lekkoatletów.

Wykorzystuje rekreacyjne 
i zdrowotne walory lekkiej 
atletyki do rozwijania 
wytrwałości w dążeniu 
do celu, kształtowania 
ambicji, doskonalenia 
sprawności kondycyjnej, 
koordynacyjnej i mor-
fofunkcjonalnej.
Rozumie, że sukcesem 
jest pokonanie własnych 
słabości. 
Jest rzetelnym oraz uczci-
wym zawodnikiem 
i sędzią. 

Rzetelnie dokonuje 
samooceny osiąganych 
wyników i wskazuje 
sposoby i możliwości ich 
poprawy.
Potra  wskazać reakcje 
organizmu na wysiłek 
 zyczny w zależności od 
stopnia intensywności.
Wykorzystuje poznane 
elementy techniki w rywa-
lizacji sportowej. 
W formie projektu 
przygotowuje i prezentuje 
informacje o polskiej 
lekkoatletyce.

Zna zasady bezpiecznego 
wykorzystania urządzeń 
i sprzęty w konkurencjach 
lekkoatletycznych.
Potra  samodzielnie 
selekcjonować i krytycz-
nie oceniać informacje 
z różnorodnych źródeł.
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Cykl 3. Piłka ręczna i koszykówka – fair play w zespołowych grach kontaktowych

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Współpracuje i współdzia-
ła ze wszystkimi członkami 
zespołu.
Podporządkowuje się 
ustaleniom i decyzjom 
sędziego, kapitana ze-
społu i trenera. Właściwe 
zachowuje się na boisku 
i trybunach zarówno 
w czasie zwycięstwa, jak 
i porażki.

Stosuje poznane elementy 
techniki i taktyki w wybra-
nych zespołowych formach 
aktywności  zycznej.

Zna przepisy gry właściwej 
i różnorodnych odmian 
rekreacyjnych. 
Wyjaśnia relacje między 
sportem profesjonalnym 
i sportem dla wszystkich 
a zdrowiem.
Zna zasady współdziałania 
zespołowego.
Zna zespoły piłki koszyko-
wej i ręcznej w kraju i na 
świecie. 

Panuje nad emocjami 
potra  przekazywać 
i przyjmować krytyczne 
uwagi.
W konstruktywny sposób 
radzi sobie w sytuacji wal-
ki, zwycięstwa i porażki.

Potra  wykorzystać 
opanowane elementy tech-
niki i taktyki w rywalizacji 
sportowej. 

Potra  wykorzystać 
w praktyce, pełniąc rolę 
sędziego i organizatora, 
przepisy gry i zasady 
organizacji rozgrywek.
Zna bieżące wydarzenia 
sportowe związane z ko-
szykówką i piłką ręczną. 
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Cykl 4. Ćwiczenia gimnastyczne – sprawność, wytrwałość i konsekwencja

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Systematyczne, dobrowol-
ne i świadome podejmuje 
wysiłek  zyczny.
Dostosowuje ćwiczenia do 
możliwości współpartnera. 
Wyjaśnia, na czym polega 
odpowiedzialność za 
zdrowie własne i innych 
ludzi.
Właściwie dobiera rodzaj 
wypoczynku do wykony-
wanej pracy. 

Wykonuje ćwiczenia 
kształtujące i kompensacyj-
ne w celu przeciwdziałania 
negatywnym dla zdrowia 
skutkom pracy, w tym 
pracy w pozycji siedzącej 
i przy komputerze.
Wylicza oraz interpretuje 
własny wskaźnik wagowo-
-wzrostowy BMI.
Potra  samodzielnie 
dobrać ćwiczenia w zależ-
ności od zadania. 
Omawia sposoby 
utrzymania odpowiedniej 
masy ciała we wszystkich 
okresach życia.
Wykorzystuje w praktycz-
nym działaniu opanowane 
elementy techniki ćwiczeń 
gimnastycznych. 

Wymienia choroby 
cywilizacyjne uwarunko-
wane niedostatkiem ruchu, 
w szczególności choroby 
układu krążenia, układu ru-
chu i otyłość oraz omawia 
sposoby zapobiegania im.
Wie, jakie znaczenie dla 
zdrowia mają codzienne 
ćwiczenia gimnastyczne. 
Wyjaśnia, na czym polega 
prozdrowotny styl życia.

Kreuje zachowania 
prozdrowotne. Jest 
wytrwały i konsekwentny 
w podejmowanych dzia-
łaniach na rzecz zdrowia 
i harmonijnego rozwoju 
 zycznego własnego 
i innych.

Potra  ułożyć i wykonać 
odpowiedni zestaw 
ćwiczeń korekcyjnych, 
kompensacyjnych i rekre-
acyjnych.
Umie określić wskazania 
i przeciwwskazania doty-
czące stylu życia, w tym 
aktywności  zycznej 
i odżywiania, w zależności 
od BMI osoby. 
Potra  zaplanować zada-
nia ruchowe w zależności 
od potrzeb.

Wie, jakie jest znaczenie 
ćwiczeń gimnastycznych 
dla zdrowia i urody.
Zna przykładowe zestawy 
ćwiczeń na poszcze-
gólnych przyrządach 
gimnastycznych i technikę 
ich wykonania.
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Cykl 3. Piłka ręczna i koszykówka – fair play w zespołowych grach kontaktowych

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Współpracuje i współdzia-
ła ze wszystkimi członkami 
zespołu.
Podporządkowuje się 
ustaleniom i decyzjom 
sędziego, kapitana ze-
społu i trenera. Właściwe 
zachowuje się na boisku 
i trybunach zarówno 
w czasie zwycięstwa, jak 
i porażki.

Stosuje poznane elementy 
techniki i taktyki w wybra-
nych zespołowych formach 
aktywności  zycznej.

Zna przepisy gry właściwej 
i różnorodnych odmian 
rekreacyjnych. 
Wyjaśnia relacje między 
sportem profesjonalnym 
i sportem dla wszystkich 
a zdrowiem.
Zna zasady współdziałania 
zespołowego.
Zna zespoły piłki koszyko-
wej i ręcznej w kraju i na 
świecie. 

Panuje nad emocjami 
potra  przekazywać 
i przyjmować krytyczne 
uwagi.
W konstruktywny sposób 
radzi sobie w sytuacji wal-
ki, zwycięstwa i porażki.

Potra  wykorzystać 
opanowane elementy tech-
niki i taktyki w rywalizacji 
sportowej. 

Potra  wykorzystać 
w praktyce, pełniąc rolę 
sędziego i organizatora, 
przepisy gry i zasady 
organizacji rozgrywek.
Zna bieżące wydarzenia 
sportowe związane z ko-
szykówką i piłką ręczną. 
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Cykl 4. Ćwiczenia gimnastyczne – sprawność, wytrwałość i konsekwencja

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Systematyczne, dobrowol-
ne i świadome podejmuje 
wysiłek  zyczny.
Dostosowuje ćwiczenia do 
możliwości współpartnera. 
Wyjaśnia, na czym polega 
odpowiedzialność za 
zdrowie własne i innych 
ludzi.
Właściwie dobiera rodzaj 
wypoczynku do wykony-
wanej pracy. 

Wykonuje ćwiczenia 
kształtujące i kompensacyj-
ne w celu przeciwdziałania 
negatywnym dla zdrowia 
skutkom pracy, w tym 
pracy w pozycji siedzącej 
i przy komputerze.
Wylicza oraz interpretuje 
własny wskaźnik wagowo-
-wzrostowy BMI.
Potra  samodzielnie 
dobrać ćwiczenia w zależ-
ności od zadania. 
Omawia sposoby 
utrzymania odpowiedniej 
masy ciała we wszystkich 
okresach życia.
Wykorzystuje w praktycz-
nym działaniu opanowane 
elementy techniki ćwiczeń 
gimnastycznych. 

Wymienia choroby 
cywilizacyjne uwarunko-
wane niedostatkiem ruchu, 
w szczególności choroby 
układu krążenia, układu ru-
chu i otyłość oraz omawia 
sposoby zapobiegania im.
Wie, jakie znaczenie dla 
zdrowia mają codzienne 
ćwiczenia gimnastyczne. 
Wyjaśnia, na czym polega 
prozdrowotny styl życia.

Kreuje zachowania 
prozdrowotne. Jest 
wytrwały i konsekwentny 
w podejmowanych dzia-
łaniach na rzecz zdrowia 
i harmonijnego rozwoju 
 zycznego własnego 
i innych.

Potra  ułożyć i wykonać 
odpowiedni zestaw 
ćwiczeń korekcyjnych, 
kompensacyjnych i rekre-
acyjnych.
Umie określić wskazania 
i przeciwwskazania doty-
czące stylu życia, w tym 
aktywności  zycznej 
i odżywiania, w zależności 
od BMI osoby. 
Potra  zaplanować zada-
nia ruchowe w zależności 
od potrzeb.

Wie, jakie jest znaczenie 
ćwiczeń gimnastycznych 
dla zdrowia i urody.
Zna przykładowe zestawy 
ćwiczeń na poszcze-
gólnych przyrządach 
gimnastycznych i technikę 
ich wykonania.
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Cykl 5. Rekreacja i wypoczynek. Sporty zimowe, pływanie 

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Prowadzi prozdrowotny 
styl życia.
Wykorzystuje dla 
poprawienia stanu swojego 
zdrowia, w praktycznym 
działaniu opanowane 
umiejętności ruchowe.
Rozumie, dlaczego zdro-
wie jest wartością, wie, że 
trzeba się o nie troszczyć.

Wykorzystuje opanowane 
umiejętności ruchowe 
w praktycznym działaniu 
w sporcie i rekreacji.
Wyjaśnia, na czym 
polega umiejętność oceny 
stopnia ryzyka związanego 
z niektórymi sportami lub 
wysiłkiem  zycznym.

Wyjaśnia, dlaczego 
zdrowie jest wartością 
dla człowieka i zasobem 
dla społeczeństwa oraz 
na czym polega dbałość 
o zdrowie w okresie 
młodości i wczesnej 
dorosłości.
Wie, jakie są sposoby 
ochrony i dbania 
o zdrowie we wszystkich 
okresach życia.
Zna historię narciarstwa 
w Polsce, osiągnięcia 
polskich zawodników oraz 
historyczne osiągnięcia 
w sportach wodnych.

Odczuwa potrzebę aktyw-
ności ruchowej w czasie 
wolnym od pracy.
Jest świadomy sensu 
dbania o zdrowie swoje 
i swoich najbliższych.

Wykorzystuje w życiu 
codziennym praktyczne 
umiejętności pływania 
i narciarstwa dla rekreacji 
i rywalizacji sportowej.

Zna i wykorzystuje walory 
rekreacyjne i zdrowotne 
narciarstwa i pływania.
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Cykl 6. Piłka siatkowa – współpraca i współdziałanie

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Współpraca i współdziała-
nie w zespole. Podpo-
rządkowanie się decyzjom 
trenera i kapitana zespołu. 
Wzajemna pomoc i mo-
tywacja w podejmowaniu 
zespołowego wysiłku.
Właściwe zachowanie się 
w sytuacjach spornych – 
kultura dyskusji, kultura 
kibicowania.
Uświadomienie związku 
między zdrowiem a środo-
wiskiem.

Potra  podejmować 
decyzje i współpracować 
w zespole. 
Potra  zorganizować 
turniej szkolny. 
Stosuje poznane elementy 
techniki i taktyki w wybra-
nych zespołowych formach 
aktywności  zycznej.

Wyjaśnia, jaki jest związek 
między zdrowiem i śro-
dowiskiem oraz co sam 
może zrobić, aby tworzyć 
środowisko sprzyjające 
zdrowiu.
Zna i stosuje zasady współ-
działania zespołowego. 
Wie, jakie są systemy 
i rodzaje rozgrywek piłki 
siatkowej.
Zna polską i światową ligę 
siatkówki, drużyny i ich 
osiągnięcia. 

Jest zainteresowany siat-
kówką, na bieżąco śledzi 
wydarzenia sportowe w tej 
dziedzinie.

Współdziała w grze 
w sytuacji rywalizacji z za-
stosowaniem poznanych 
elementów techniki.

Zna przepisy gry i przepisy 
sędziowania zawodów 
w stopniu umożliwiającym 
pełnienie roli organizatora, 
trenera i sędziego.
Na bieżąco śledzi wyda-
rzenia sportowe związane 
z piłką siatkową.
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Cykl 5. Rekreacja i wypoczynek. Sporty zimowe, pływanie 

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Prowadzi prozdrowotny 
styl życia.
Wykorzystuje dla 
poprawienia stanu swojego 
zdrowia, w praktycznym 
działaniu opanowane 
umiejętności ruchowe.
Rozumie, dlaczego zdro-
wie jest wartością, wie, że 
trzeba się o nie troszczyć.

Wykorzystuje opanowane 
umiejętności ruchowe 
w praktycznym działaniu 
w sporcie i rekreacji.
Wyjaśnia, na czym 
polega umiejętność oceny 
stopnia ryzyka związanego 
z niektórymi sportami lub 
wysiłkiem  zycznym.

Wyjaśnia, dlaczego 
zdrowie jest wartością 
dla człowieka i zasobem 
dla społeczeństwa oraz 
na czym polega dbałość 
o zdrowie w okresie 
młodości i wczesnej 
dorosłości.
Wie, jakie są sposoby 
ochrony i dbania 
o zdrowie we wszystkich 
okresach życia.
Zna historię narciarstwa 
w Polsce, osiągnięcia 
polskich zawodników oraz 
historyczne osiągnięcia 
w sportach wodnych.

Odczuwa potrzebę aktyw-
ności ruchowej w czasie 
wolnym od pracy.
Jest świadomy sensu 
dbania o zdrowie swoje 
i swoich najbliższych.

Wykorzystuje w życiu 
codziennym praktyczne 
umiejętności pływania 
i narciarstwa dla rekreacji 
i rywalizacji sportowej.

Zna i wykorzystuje walory 
rekreacyjne i zdrowotne 
narciarstwa i pływania.
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Cykl 6. Piłka siatkowa – współpraca i współdziałanie

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Współpraca i współdziała-
nie w zespole. Podpo-
rządkowanie się decyzjom 
trenera i kapitana zespołu. 
Wzajemna pomoc i mo-
tywacja w podejmowaniu 
zespołowego wysiłku.
Właściwe zachowanie się 
w sytuacjach spornych – 
kultura dyskusji, kultura 
kibicowania.
Uświadomienie związku 
między zdrowiem a środo-
wiskiem.

Potra  podejmować 
decyzje i współpracować 
w zespole. 
Potra  zorganizować 
turniej szkolny. 
Stosuje poznane elementy 
techniki i taktyki w wybra-
nych zespołowych formach 
aktywności  zycznej.

Wyjaśnia, jaki jest związek 
między zdrowiem i śro-
dowiskiem oraz co sam 
może zrobić, aby tworzyć 
środowisko sprzyjające 
zdrowiu.
Zna i stosuje zasady współ-
działania zespołowego. 
Wie, jakie są systemy 
i rodzaje rozgrywek piłki 
siatkowej.
Zna polską i światową ligę 
siatkówki, drużyny i ich 
osiągnięcia. 

Jest zainteresowany siat-
kówką, na bieżąco śledzi 
wydarzenia sportowe w tej 
dziedzinie.

Współdziała w grze 
w sytuacji rywalizacji z za-
stosowaniem poznanych 
elementów techniki.

Zna przepisy gry i przepisy 
sędziowania zawodów 
w stopniu umożliwiającym 
pełnienie roli organizatora, 
trenera i sędziego.
Na bieżąco śledzi wyda-
rzenia sportowe związane 
z piłką siatkową.
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Cykl 7. Taniec, ruch i muzyka

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Akceptuje odmienność 
innych. 
Ma zrozumienie dla osób 
chorych psychicznie, 
właściwe zachowuje się 
względem chorych. 
Dokonuje samooceny 
wykonania zadania 
i konfrontuje ją z oceną 
rówieśników.

Potra  wykonać układ 
taneczny wybranego 
tańca towarzyskiego. 
Umie wykonać swobodne 
improwizacje ruchowe 
inspirowane muzyką, 
wyraża uczucia w ruchu.
Zna przykładowe ćwicze-
nia relaksacyjne.

Omawia przyczyny i skutki 
stereotypów i stygmatyzacji 
osób chorych psychicznie 
i dyskryminowanych (np. 
żyjących z HIV/AIDS). 
Zna zasady kulturalnego 
zachowania się w czasie 
zabaw tanecznych.

Stale rozwija swoje 
umiejętności rytmiczno-
-taneczne. Wykorzystuje 
taniec i ruch z muzyką 
jako formę odpoczynku, 
rekreacji i relaksu.

Potra  opracować 
i wykonać zestaw ćwiczeń 
relaksacyjnych.

Wie, na czym polega 
relaksacyjna i terapeutycz-
na rola muzyki i tańca. 
Wie, co to jest trening 
autogenny. 
Wskazuje na powiązanie 
tradycji i obyczajów 
regionu z tradycją i kulturą 
Polski.
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Cykl 8. Piłka nożna – zawodnik, sędzia, kibic 

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Przestrzega zasad współży-
cia społecznego na boisku 
i w życiu codziennym.
Właściwie zachowuje 
się w roli zawodnika 
i kibica zarówno w sytuacji 
zwycięstwa, jak i porażki.

Wyjaśnia, gdzie szukać 
wiarygodnych informacji 
dotyczących zdrowia 
i sportu, oraz dokonuje 
krytycznej analizy infor-
macji medialnych w tym 
zakresie.
Współpracuje w zespole 
w czasie wykonywania 
zaplanowanych elementów 
taktyki gry.

Omawia zasady współpra-
cy zespołowej w sporcie 
i w życiu codziennym.
Zna sposoby organizowa-
nia rozgrywek szkolnych, 
systemy rozgrywek elimi-
nacyjnych i  nałowych.
Zna bieżące wydarzenia 
w piłce nożnej w kraju i na 
świecie.

Wykorzystuje w praktycz-
nym działaniu wiedzę 
i umiejętności w celu 
zachowania zdrowia 
swojego i swoich bliskich.

Potra  racjonalnie gospo-
darować wolnym czasem. 
Planuje swój czasu pracy 
i wypoczynku.
Potra  krytycznie ocenić 
różnorodne aspekty sportu 
wyczynowego.

Zna przepisy gry 
i organizacji turniejów 
oraz zwodów piłkarskich 
w stopniu umożliwiającym 
pełnienie roli organizatora, 
sędziego i trenera.
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Cykl 7. Taniec, ruch i muzyka

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Akceptuje odmienność 
innych. 
Ma zrozumienie dla osób 
chorych psychicznie, 
właściwe zachowuje się 
względem chorych. 
Dokonuje samooceny 
wykonania zadania 
i konfrontuje ją z oceną 
rówieśników.

Potra  wykonać układ 
taneczny wybranego 
tańca towarzyskiego. 
Umie wykonać swobodne 
improwizacje ruchowe 
inspirowane muzyką, 
wyraża uczucia w ruchu.
Zna przykładowe ćwicze-
nia relaksacyjne.

Omawia przyczyny i skutki 
stereotypów i stygmatyzacji 
osób chorych psychicznie 
i dyskryminowanych (np. 
żyjących z HIV/AIDS). 
Zna zasady kulturalnego 
zachowania się w czasie 
zabaw tanecznych.

Stale rozwija swoje 
umiejętności rytmiczno-
-taneczne. Wykorzystuje 
taniec i ruch z muzyką 
jako formę odpoczynku, 
rekreacji i relaksu.

Potra  opracować 
i wykonać zestaw ćwiczeń 
relaksacyjnych.

Wie, na czym polega 
relaksacyjna i terapeutycz-
na rola muzyki i tańca. 
Wie, co to jest trening 
autogenny. 
Wskazuje na powiązanie 
tradycji i obyczajów 
regionu z tradycją i kulturą 
Polski.

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   150 20.04.2012   10:49

151Standardy wymagań dla klasy II

Cykl 8. Piłka nożna – zawodnik, sędzia, kibic 

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Przestrzega zasad współży-
cia społecznego na boisku 
i w życiu codziennym.
Właściwie zachowuje 
się w roli zawodnika 
i kibica zarówno w sytuacji 
zwycięstwa, jak i porażki.

Wyjaśnia, gdzie szukać 
wiarygodnych informacji 
dotyczących zdrowia 
i sportu, oraz dokonuje 
krytycznej analizy infor-
macji medialnych w tym 
zakresie.
Współpracuje w zespole 
w czasie wykonywania 
zaplanowanych elementów 
taktyki gry.

Omawia zasady współpra-
cy zespołowej w sporcie 
i w życiu codziennym.
Zna sposoby organizowa-
nia rozgrywek szkolnych, 
systemy rozgrywek elimi-
nacyjnych i  nałowych.
Zna bieżące wydarzenia 
w piłce nożnej w kraju i na 
świecie.

Wykorzystuje w praktycz-
nym działaniu wiedzę 
i umiejętności w celu 
zachowania zdrowia 
swojego i swoich bliskich.

Potra  racjonalnie gospo-
darować wolnym czasem. 
Planuje swój czasu pracy 
i wypoczynku.
Potra  krytycznie ocenić 
różnorodne aspekty sportu 
wyczynowego.

Zna przepisy gry 
i organizacji turniejów 
oraz zwodów piłkarskich 
w stopniu umożliwiającym 
pełnienie roli organizatora, 
sędziego i trenera.
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Cykl 9. Sport i zdrowie. Sportowa rywalizacja

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Podejmuje zadania 
adekwatnie do własnych 
uzdolnień i możliwości.
Aktywnie dba o swoje 
zdrowie.

Wykorzystuje w prak-
tycznym działaniu 
umiejętności techniczne 
z poszczególnych dyscy-
plin sportowych.
Omawia, na czym polegają 
współuczestnictwo i współ-
praca ludzi, organizacji 
i instytucji w działaniach 
na rzecz zdrowia.

Wyjaśnia, na czym polegają 
samobadanie i samokontro-
la zdrowia oraz dlaczego 
należy się poddawać 
badaniom pro laktycznym 
w okresie całego życia. 
Wyjaśnia, co znaczy być 
aktywnym pacjentem 
i jakie są podstawowe 
prawa pacjenta.

Aktywnie dba o swoje 
zdrowie. Jest aktywnym 
pacjentem, rozumie 
znaczenie badań pro lak-
tycznych i okresowych.

Samodzielnie planuje 
i organizuje pracę metodą 
projektu tematycznie 
związanego z zdrowiem.
Współtworzy środowisko 
sprzyjające zdrowiu.

Zna i rozumie znaczenie 
aktywności  zycznej 
i sportu w życiu człowieka.
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Standardy wymagań dla klasy III 

Cykl 1. Diagnoza i samoocena rozwoju  zycznego i aktywności  zycznej

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Obiektywnie ocenia swoją 
aktywność  zyczną oraz 
możliwości i umiejętności 
ruchowe.

Stosuje testy analityczne 
i syntetyczne oceniające 
sprawność  zyczną. Opra-
cowuje zestawy ćwiczeń 
kształtujących określone 
cechy motoryczne.

Samodzielnie wybiera test 
sprawności  zycznej, wy-
konuje próby i interpretuje 
uzyskane wyniki.

Dokonuje rzetelnej 
i krytycznej samooceny 
własnej sprawności, 
przygotowuje indywidual-
ny plan rozwoju.

Umie opracować 
indywidualny plan 
treningowy dostosowany 
do określonych osób.

Zna różnorodne testy 
sprawności, potra  zinter-
pretować uzyskane wyniki. 
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Cykl 9. Sport i zdrowie. Sportowa rywalizacja

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Podejmuje zadania 
adekwatnie do własnych 
uzdolnień i możliwości.
Aktywnie dba o swoje 
zdrowie.

Wykorzystuje w prak-
tycznym działaniu 
umiejętności techniczne 
z poszczególnych dyscy-
plin sportowych.
Omawia, na czym polegają 
współuczestnictwo i współ-
praca ludzi, organizacji 
i instytucji w działaniach 
na rzecz zdrowia.

Wyjaśnia, na czym polegają 
samobadanie i samokontro-
la zdrowia oraz dlaczego 
należy się poddawać 
badaniom pro laktycznym 
w okresie całego życia. 
Wyjaśnia, co znaczy być 
aktywnym pacjentem 
i jakie są podstawowe 
prawa pacjenta.

Aktywnie dba o swoje 
zdrowie. Jest aktywnym 
pacjentem, rozumie 
znaczenie badań pro lak-
tycznych i okresowych.

Samodzielnie planuje 
i organizuje pracę metodą 
projektu tematycznie 
związanego z zdrowiem.
Współtworzy środowisko 
sprzyjające zdrowiu.

Zna i rozumie znaczenie 
aktywności  zycznej 
i sportu w życiu człowieka.
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Standardy wymagań dla klasy III 

Cykl 1. Diagnoza i samoocena rozwoju  zycznego i aktywności  zycznej

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Obiektywnie ocenia swoją 
aktywność  zyczną oraz 
możliwości i umiejętności 
ruchowe.

Stosuje testy analityczne 
i syntetyczne oceniające 
sprawność  zyczną. Opra-
cowuje zestawy ćwiczeń 
kształtujących określone 
cechy motoryczne.

Samodzielnie wybiera test 
sprawności  zycznej, wy-
konuje próby i interpretuje 
uzyskane wyniki.

Dokonuje rzetelnej 
i krytycznej samooceny 
własnej sprawności, 
przygotowuje indywidual-
ny plan rozwoju.

Umie opracować 
indywidualny plan 
treningowy dostosowany 
do określonych osób.

Zna różnorodne testy 
sprawności, potra  zinter-
pretować uzyskane wyniki. 

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   153 20.04.2012   10:49

U. Kierczak, Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji. Zdrowie-Sport-Rekreacja; Kraków 2012 

ISBN: 978-83-7850-034-6, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 



154 OCENIANIE

Cykl 2. Lekkoatletyka – biegi, skoki, rzuty 

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Zasada fair play zawodni-
ków i sędziów w konku-
rencjach lekkoatletycz-
nych.
Dokonuje samooceny 
osiąganych wyników 
i określa możliwości ich 
poprawy.

Umie zastosować poznane 
elementy techniki i taktyki 
w indywidualnych formach 
aktywności  zycznej.
Potra  realizować zadania 
metodą projektu. 

Zna charakterystykę 
poszczególnych dyscyplin 
lekkoatletycznych.
Zna walory rekreacyjne 
i zdrowotne lekkiej 
atletyki.

Bierze czynny udział 
w rywalizacji sportowej 
z wykorzystaniem 
opanowanych elementów 
techniki biegów, skoków 
i rzutów.

Potra  swoim przykładem 
zachęcić innych do 
aktywności  zycznej.

Wie, jak bezpiecznie 
wykorzystać urządzenia 
i sprzęt w konkurencjach 
lekkoatletycznych oraz 
w rekreacji.
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Cykl 3. Piłka ręczna i koszykówka – fair play w zespołowych grach kontaktowych

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Współpracuje i współ-
działa w zespole w czasie 
rywalizacji sportowej, 
przestrzegając zasady fair 
play.
Właściwie zachowuje 
się na boisku i trybunach 
zarówno w czasie zwycię-
stwa, jak i porażki – czysta 
gra i kulturalny doping.

Wykorzystuje poznane 
elementy techniki i taktyki 
w rywalizacji sportowej. 
Realizuje zadania metodą 
projektu.

Wie, jak dobrać ćwiczenia 
kształtujące określone 
umiejętności ruchowe. 
Zna przepisy gry właściwej 
i różnorodnych odmian 
rekreacyjnych piłki 
koszykowej i ręcznej. 

Zachęca innych własnym 
przykładem do aktywności 
 zycznej.

Wykorzystuje różnorodne 
gry z elementami techniki 
koszykówki i piłki ręcznej 
w czasie ćwiczeń kształtu-
jących i doskonalących. 

Wie, jakie są zasady opra-
cowania indywidualnego 
planu treningowego. 
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Cykl 2. Lekkoatletyka – biegi, skoki, rzuty 

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Zasada fair play zawodni-
ków i sędziów w konku-
rencjach lekkoatletycz-
nych.
Dokonuje samooceny 
osiąganych wyników 
i określa możliwości ich 
poprawy.

Umie zastosować poznane 
elementy techniki i taktyki 
w indywidualnych formach 
aktywności  zycznej.
Potra  realizować zadania 
metodą projektu. 

Zna charakterystykę 
poszczególnych dyscyplin 
lekkoatletycznych.
Zna walory rekreacyjne 
i zdrowotne lekkiej 
atletyki.

Bierze czynny udział 
w rywalizacji sportowej 
z wykorzystaniem 
opanowanych elementów 
techniki biegów, skoków 
i rzutów.

Potra  swoim przykładem 
zachęcić innych do 
aktywności  zycznej.

Wie, jak bezpiecznie 
wykorzystać urządzenia 
i sprzęt w konkurencjach 
lekkoatletycznych oraz 
w rekreacji.
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Cykl 3. Piłka ręczna i koszykówka – fair play w zespołowych grach kontaktowych

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Współpracuje i współ-
działa w zespole w czasie 
rywalizacji sportowej, 
przestrzegając zasady fair 
play.
Właściwie zachowuje 
się na boisku i trybunach 
zarówno w czasie zwycię-
stwa, jak i porażki – czysta 
gra i kulturalny doping.

Wykorzystuje poznane 
elementy techniki i taktyki 
w rywalizacji sportowej. 
Realizuje zadania metodą 
projektu.

Wie, jak dobrać ćwiczenia 
kształtujące określone 
umiejętności ruchowe. 
Zna przepisy gry właściwej 
i różnorodnych odmian 
rekreacyjnych piłki 
koszykowej i ręcznej. 

Zachęca innych własnym 
przykładem do aktywności 
 zycznej.

Wykorzystuje różnorodne 
gry z elementami techniki 
koszykówki i piłki ręcznej 
w czasie ćwiczeń kształtu-
jących i doskonalących. 

Wie, jakie są zasady opra-
cowania indywidualnego 
planu treningowego. 
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Cykl 4. Ćwiczenia gimnastyczne – sprawność, wytrwałość i konsekwencja

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Systematyczne, dobrowol-
ne i świadome podejmuje 
wysiłek  zyczny. 

Potra  wykorzystać 
ćwiczenia relaksacyjne do 
wypoczynku.
Samodzielnie dobiera 
ćwiczenia w zależności od 
zadania.
Umie planować zadania 
ruchowe.

Zna zdrowotne walory 
ćwiczeń gimnastycznych.
Wie, jak dobrać ćwiczenia 
w zależności od potrzeb 
i przeznaczenia. 

Wykorzystuje w prak-
tycznym działaniu 
wiedzę i elementy techniki 
ćwiczeń gimnastycznych. 
Swoją postawą zachęca 
innych do aktywności 
 zycznej.

Potra  zaplanować zestaw 
ćwiczeń relaksacyjnych.
Umie wykorzystać trening 
autogenny. 

Wie, jakie są zasady opra-
cowania indywidualnego 
planu ćwiczeń w zależno-
ści od głównego celu.
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Cykl 5. Piłka siatkowa – współpraca i współdziałanie

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Właściwie zachowuje się 
w sytuacjach spornych.
Rozumie potrzebę aktyw-
ności  zycznej.

Potra  zastosować 
poznane elementy techniki 
i taktyki piłki siatkowej 
w rekreacji. 
Realizuje zadania metodą 
projektu.

Zna zasady organizacji,
systemy i rodzaje rozgry-
wek piłki siatkowej.
Wie, jakie są rekreacyjne 
i zdrowotne walory 
siatkówki.

Zachęca swoim przykła-
dem innych do rekreacji 
i aktywności  zycznej.

Potra  samodzielnie 
zorganizować i przygoto-
wać turniej sportowy dla 
swoich rówieśników.

Zna znaczenie zdrowotne 
i rekreacyjne siatkówki.
Umie wykorzystać pre-
dyspozycje w rywalizacji 
sportowej.
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Cykl 4. Ćwiczenia gimnastyczne – sprawność, wytrwałość i konsekwencja

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Systematyczne, dobrowol-
ne i świadome podejmuje 
wysiłek  zyczny. 

Potra  wykorzystać 
ćwiczenia relaksacyjne do 
wypoczynku.
Samodzielnie dobiera 
ćwiczenia w zależności od 
zadania.
Umie planować zadania 
ruchowe.

Zna zdrowotne walory 
ćwiczeń gimnastycznych.
Wie, jak dobrać ćwiczenia 
w zależności od potrzeb 
i przeznaczenia. 

Wykorzystuje w prak-
tycznym działaniu 
wiedzę i elementy techniki 
ćwiczeń gimnastycznych. 
Swoją postawą zachęca 
innych do aktywności 
 zycznej.

Potra  zaplanować zestaw 
ćwiczeń relaksacyjnych.
Umie wykorzystać trening 
autogenny. 

Wie, jakie są zasady opra-
cowania indywidualnego 
planu ćwiczeń w zależno-
ści od głównego celu.
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Cykl 5. Piłka siatkowa – współpraca i współdziałanie

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Właściwie zachowuje się 
w sytuacjach spornych.
Rozumie potrzebę aktyw-
ności  zycznej.

Potra  zastosować 
poznane elementy techniki 
i taktyki piłki siatkowej 
w rekreacji. 
Realizuje zadania metodą 
projektu.

Zna zasady organizacji,
systemy i rodzaje rozgry-
wek piłki siatkowej.
Wie, jakie są rekreacyjne 
i zdrowotne walory 
siatkówki.

Zachęca swoim przykła-
dem innych do rekreacji 
i aktywności  zycznej.

Potra  samodzielnie 
zorganizować i przygoto-
wać turniej sportowy dla 
swoich rówieśników.

Zna znaczenie zdrowotne 
i rekreacyjne siatkówki.
Umie wykorzystać pre-
dyspozycje w rywalizacji 
sportowej.

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   157 20.04.2012   10:49

U. Kierczak, Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji. Zdrowie-Sport-Rekreacja; Kraków 2012 

ISBN: 978-83-7850-034-6, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 



158 OCENIANIE

Cykl 6. Taniec, ruch i muzyka

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Zachęca innych do 
aktywności  zycznej. 

Opracowuje i wykonuje 
indywidualnie lub w parze 
dowolny układu tańca 
towarzyskiego.

Zna rodzaje aerobiku. 
Zna i przestrzega zasad 
kulturalnego zachowania 
się w czasie zabaw 
tanecznych.

Samodzielnie wybiera 
określony rodzaj aktyw-
ności w zależności od 
zainteresowań i potrzeb.

Potra  dobrać ruch 
i aktywność  zyczną w za-
leżności od zainteresowań 
i możliwości.

Wie, jak opracować i pro-
wadzić zajęcia ruchowe 
z muzyką dla rówieśników.
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Cykl 7. Piłka nożna – zawodnik, sędzia, kibic 

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Właściwie zachowuje się 
w roli organizatora, trenera 
i kibica zarówno w sytuacji 
zwycięstwa, jak i porażki.
Zachęca innych do 
aktywnego wypoczynku.

Wykorzystuje poznane 
elementy techniki 
i taktyki gier sportowych 
w rekreacji. 

Zna sposoby organizowa-
nia rozgrywek szkolnych, 
systemy rozgrywek elimi-
nacyjnych i  nałowych.

Właściwie ocenia różno-
rodne negatywne zjawiska 
w sporcie.

Potra , używając argumen-
tów i własnego przykładu, 
przekonać innych do 
aktywności  zycznej. 

Wie, jakie mogą być nega-
tywne skutki niewłaściwe 
stosowanej aktywności 
 zycznej.
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Cykl 6. Taniec, ruch i muzyka

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Zachęca innych do 
aktywności  zycznej. 

Opracowuje i wykonuje 
indywidualnie lub w parze 
dowolny układu tańca 
towarzyskiego.

Zna rodzaje aerobiku. 
Zna i przestrzega zasad 
kulturalnego zachowania 
się w czasie zabaw 
tanecznych.

Samodzielnie wybiera 
określony rodzaj aktyw-
ności w zależności od 
zainteresowań i potrzeb.

Potra  dobrać ruch 
i aktywność  zyczną w za-
leżności od zainteresowań 
i możliwości.

Wie, jak opracować i pro-
wadzić zajęcia ruchowe 
z muzyką dla rówieśników.
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Cykl 7. Piłka nożna – zawodnik, sędzia, kibic 

Poziom podstawowy –
uczeń:

Poziom rozszerzony –
uczeń:

postawa umiejętności wiadomości postawa umiejętności wiadomości

Właściwie zachowuje się 
w roli organizatora, trenera 
i kibica zarówno w sytuacji 
zwycięstwa, jak i porażki.
Zachęca innych do 
aktywnego wypoczynku.

Wykorzystuje poznane 
elementy techniki 
i taktyki gier sportowych 
w rekreacji. 

Zna sposoby organizowa-
nia rozgrywek szkolnych, 
systemy rozgrywek elimi-
nacyjnych i  nałowych.

Właściwie ocenia różno-
rodne negatywne zjawiska 
w sporcie.

Potra , używając argumen-
tów i własnego przykładu, 
przekonać innych do 
aktywności  zycznej. 

Wie, jakie mogą być nega-
tywne skutki niewłaściwe 
stosowanej aktywności 
 zycznej.
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Diagnoza posiadanych umiejętności i wiadomości

Aby właściwie ocenić pracę i wysiłek wkładany przez uczniów w wy-
wiązywanie się z zadań, nauczyciel musi znać poziom wyjściowy. 
Ponadto rozeznanie nauczyciela w poziomie posiadanych przez 
uczniów umiejętności i wiadomości jest niezbędne do zapewnie-
nia ciągłości uczenia się – nauczania oraz bezpiecznych warunków 
w czasie zajęć. Zadania o zbyt dużym stopniu trudności mogą mieć 
negatywne skutki w postaci kontuzji, urazów czy braku dyscypliny.

Umiejętności, których stopień opanowania przez ucznia na-
uczyciel powinien znać, dotyczą:
– umiejętności w zakresie opanowania technik i taktyk sporto-

wych i rekreacyjnych i wykorzystania ich w praktyce;
– umiejętności asekuracji i pomocy w czasie wykonywania ćwi-

czeń;
– umiejętności organizacyjnych;
– umiejętności w zakresie doboru ćwiczeń do samousprawniania się;
– umiejętności samokontroli i samooceny.

W celu stwierdzenia stopnia opanowania przez uczniów umie-
jętności technicznych i taktycznych stosuje się specjalnie dobrane 
zadania kontrolne. W przypadku diagnozy wstępnej zadania kon-
trolne mogą być zastąpione przez obserwację uczniów podczas swo-
bodnie wykonywanych ćwiczeń, gier i zabaw. Do tego niezbędne jest 
właściwe przygotowanie pierwszych lekcji, w czasie których wszyscy 
uczniowie wykonują kolejno zadania o określonym charakterze. 

Diagnoza dotycząca opanowania przez uczniów poszcze-
gólnych umiejętności nie może być ograniczona tylko do oceny 

wstępnej. Powinna być ona dokonywana systematycznie na każdej 
lekcji, tak by zadania przeznaczone do realizacji były dostosowane 
do możliwości i potrzeb każdego ucznia.

Poziom opanowania przez ucznia wiadomości to stopień wy-
korzystania ich w działaniu. Dlatego sposobem sprawdzania po-
ziomu wiedzy powinno być stawianie uczniom zadań praktycznych 
i ocena ich wykonania.

Przykłady zadań praktycznych:
1. W zakresie przygotowania organizacyjnego:

– przygotowanie miejsca do ćwiczeń;
– organizacja rozgrywek klasowych;
– organizacja różnorodnych form rekreacyjnych dla rówieśni-

ków; 
– przygotowanie i konserwacja sprzętu sportowego;
– zabezpieczenie przyrządów do ćwiczeń.

2. W zakresie przygotowania do samousprawniania się:
– wykorzystanie różnorodnych przyborów do ćwiczeń;
– samodzielne przygotowanie zadań sprawnościowych dosto-

sowanych do własnej wydolności;
– wykorzystanie naturalnych walorów turystyczno-krajoznaw-

czych okolicy dla rekreacji;
– wykorzystanie naturalnych przeszkód do ćwiczeń;
– przygotowanie różnorodnych zestawów ćwiczeń;
– sędziowanie;
– pomoc w czasie wykonywania ćwiczeń.
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3. W zakresie samooceny i samokontroli:
– ocena wykonania ćwiczenia przez współćwiczących;
– samoocena jakości wykonania ćwiczenia;
– umiejętność pomiaru wagi i wzrostu;
– umiejętność pomiaru tętna i interpretacja wyniku;
– umiejętność dokonania pomiaru czasu biegu, długości skoku 

i rzutu;
– samodzielne wykonanie prób testu sprawności fi zycznej i in-

terpretacja wyników.
4. W zakresie bezpieczeństwa, asekuracji i dyscypliny:

– wybór bezpiecznego miejsca zabaw, gier i ćwiczeń;
– przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa zajęć;
– stosowanie przepisów ruchu drogowego;
– podporządkowanie się przepisom i regułom działania;
– dostrzeganie sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo i od-

powiednie reagowanie;
– udzielanie pierwszej pomocy;
– asekuracja i ochrona współćwiczącego;
– troska o własne zdrowie.
Diagnoza posiadanych przez ucznia wiadomości niezwiązanych 

bezpośrednio z działalnością ruchową może mieć formę obserwacji 
zachowań uczniów, na przykład:

– przestrzeganie zasad prozdrowotnego stylu życia;
– umiejętność współpracy w grupie;
– umiejętności komunikacji i obrony swoich racji;
– przestrzeganie zasad fair play;
– zachowanie w czasie imprez sportowych.

Do celów tych można także wykorzystać odpowiednio ukie-
runkowana rozmowę, dyskusję, odpowiednio wybrane metody 
aktywizujące.

Ocena zarówno posiadanych wiadomości, jak i umiejętności 
powinna być dokonywana na podstawie obserwacji praktycznych 
działań ucznia. Można eksperymentalnie wykorzystać testy wiado-
mości dotyczące wybranej dyscypliny sportowej, przepisów, zasad 
bezpieczeństwa, zasad higieny itp. Materiałem informacyjnym 
mogą być także różnego rodzaju ankiety.

Przykładem ankiety związanej z samooceną posiadanych umie-
jętności sportowo-rekreacyjnych jest propozycja opracowana w Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Katowicach przez dr Krystynę 
Górną. Ankieta dotyczy przygotowania do uczestnictwa w kultu-
rze fi zycznej, przeprowadzona na początku klasy pierwszej ułatwi 
nauczycielowi diagnozę wstępną dotyczącą tego zagadnienia. Na 
potrzeby poradnika została ona zmodyfi kowana.
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Diagnoza posiadanych umiejętności i wiadomości

Aby właściwie ocenić pracę i wysiłek wkładany przez uczniów w wy-
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3. W zakresie samooceny i samokontroli:
– ocena wykonania ćwiczenia przez współćwiczących;
– samoocena jakości wykonania ćwiczenia;
– umiejętność pomiaru wagi i wzrostu;
– umiejętność pomiaru tętna i interpretacja wyniku;
– umiejętność dokonania pomiaru czasu biegu, długości skoku 

i rzutu;
– samodzielne wykonanie prób testu sprawności fi zycznej i in-

terpretacja wyników.
4. W zakresie bezpieczeństwa, asekuracji i dyscypliny:

– wybór bezpiecznego miejsca zabaw, gier i ćwiczeń;
– przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa zajęć;
– stosowanie przepisów ruchu drogowego;
– podporządkowanie się przepisom i regułom działania;
– dostrzeganie sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo i od-

powiednie reagowanie;
– udzielanie pierwszej pomocy;
– asekuracja i ochrona współćwiczącego;
– troska o własne zdrowie.
Diagnoza posiadanych przez ucznia wiadomości niezwiązanych 

bezpośrednio z działalnością ruchową może mieć formę obserwacji 
zachowań uczniów, na przykład:

– przestrzeganie zasad prozdrowotnego stylu życia;
– umiejętność współpracy w grupie;
– umiejętności komunikacji i obrony swoich racji;
– przestrzeganie zasad fair play;
– zachowanie w czasie imprez sportowych.

Do celów tych można także wykorzystać odpowiednio ukie-
runkowana rozmowę, dyskusję, odpowiednio wybrane metody 
aktywizujące.

Ocena zarówno posiadanych wiadomości, jak i umiejętności 
powinna być dokonywana na podstawie obserwacji praktycznych 
działań ucznia. Można eksperymentalnie wykorzystać testy wiado-
mości dotyczące wybranej dyscypliny sportowej, przepisów, zasad 
bezpieczeństwa, zasad higieny itp. Materiałem informacyjnym 
mogą być także różnego rodzaju ankiety.

Przykładem ankiety związanej z samooceną posiadanych umie-
jętności sportowo-rekreacyjnych jest propozycja opracowana w Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Katowicach przez dr Krystynę 
Górną. Ankieta dotyczy przygotowania do uczestnictwa w kultu-
rze fi zycznej, przeprowadzona na początku klasy pierwszej ułatwi 
nauczycielowi diagnozę wstępną dotyczącą tego zagadnienia. Na 
potrzeby poradnika została ona zmodyfi kowana.
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ANKIETA

Samoocena umiejętności sportowo-rekreacyjnych

Imię i nazwisko  ..........................................................................................................................................................................................
Klasa ................

Informacja dla ucznia:
Zostałeś uczniem pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Jako Twój nauczyciel wychowania fi zycznego chciałbym się dowiedzieć, 

jak oceniasz swoje umiejętności w wyszczególnionych formach aktywności oraz jakie masz zainteresowania sportowo-rekreacyjne, jakie 
są Twoje oczekiwania związane z zajęciami wychowania fi zycznego. Dane te ułatwią planowanie zajęć tak, by uwzględnić Twoje możli-
wości, zainteresowania i umiejętności.

Ankieta nie jest anonimowa, ale mogę Cię zapewnić, że wszystkie dane pozostaną tylko do mojej wiadomości.

I. Odpowiedz na pytania:
1. Czy interesujesz się jakąś dyscypliną sportową, rekreacyjną? TAK/NIE
2. Jeżeli tak, to jaką?  ............................................................................................................................................................................
3. Czy trenujesz jakąś dyscyplinę? TAK/NIE
4. Jeżeli tak, to jaką i gdzie?  .................................................................................................................................................................
5. Czy zdobyłeś jakieś odznaki, wyróżnienia, nagrody sportowe? TAK/NIE
6. Jeżeli tak, to jakie?  ...........................................................................................................................................................................
7. Jak najczęściej spędzasz wolny czas? (zaznacz wszystkie odpowiedzi, które uważasz za właściwe)

a) słuchając muzyki
b) czytając książkę
c) jeżdżąc rowerem
d) uprawiając ulubioną dyscyplinę sportową
e) oglądając telewizję
f) śpiąc
g) grając na komputerze
h) inaczej, jak? – wpisz  .....................................................................................................................................................................
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Dokonaj teraz samooceny umiejętności z podanych form aktywności, wpisując znak „+” w odpowiedniej rubryce, w zależności od 
stopnia opanowania przez Ciebie danej dyscypliny. Dla ułatwienia zastosowano odpowiedniki stopni szkolnych. 

Najniższą oceną zaznacz, jeśli wykonywałeś ćwiczenia z danej dyscypliny, ale ich nie opanowałeś. 
Jeżeli nigdy nie wykonywałeś ćwiczeń z danej dyscypliny, zaznacz „+” w pierwszej rubryce.
Jeżeli w wykazie brakuje opanowanej przez Ciebie formy aktywności – dopisz ją i zaznacz stopień jej opanowania.
Nie obawiaj się zaznaczyć odpowiedzi wskazujących na brak umiejętności – lub niedostateczne ich opanowanie, czy też przeciwnie – 

na ich wysoki poziom.
Postaraj się o odpowiedzi w miarę obiektywne.
Każda odpowiedź będzie dobra, jeśli będzie zgodna z Twoją opinią o sobie.

Lp. Forma aktywności Nigdy nie ćwiczyłem Ocena umiejętności

ndst dst db bdb

 1 Piłka siatkowa

 2 Piłka koszykowa

 3 Piłka ręczna

 4 Piłka nożna

 5 Skok w dal

 6 Skok wzwyż

 7 Bieg sprinterski

 8 Bieg długodystansowy

 9 Rzut piłeczką palantową

10 Atletyka terenowa

11 Biegi na orientację

12 Pływanie

13 Kometka (badminton)

14 Tenis stołowy

15 Tenis ziemny

16 Jazda na rowerze
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17 Jazda na deskorolce

18 Narciarstwo zjazdowe

19 Narciarstwo biegowe

20 Łyżwiarstwo

21 Jazda na sankach

22 Żeglarstwo

23 Kajakarstwo

24 Karate

25

26

Jakie są Twoje oczekiwania w stosunku do zajęć wychowania fi zycznego, czego chciałbyś się nauczyć, jakie ćwiczenia wykonywać? 
Zapisz swoje uwagi:  ...................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................................................................................
Jeżeli masz obawy związane z zajęciami wychowania fi zycznego – zapisz je:
 ..............................................................................................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................................................................................

Dziękuję!
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Diagnoza rozwoju emocjonalno-społecznego

Emocje i uczucia pozwalają na ustosunkowanie się do otoczenia 
i do samego siebie. Wpływają na wzajemne oddziaływania pomię-
dzy ludźmi, komunikowanie się i przystosowanie do otoczenia.

Rozwój społeczno-emocjonalny ucznia polega na:
– rozpoznawaniu własnych emocji i emocji innych, 
– panowaniu nad emocjami negatywnymi, 
– poznaniu sposobów radzenia sobie z uczuciami,
– umiejętności wyrażania uczuć, 
– zdobyciu umiejętności komunikowania się z ludźmi. 

Zdobycie przez ucznia umiejętności komunikowania się wpły-
wa na zaspokojenie potrzeb, kształtowanie postaw, stosowanie 
ogólnie przyjętych norm i zasad postępowania, kształtowanie po-
zytywnego obrazu samego siebie. 

Rozwój świadomości społecznej jest związany z potrzebą ak-
ceptacji i oczekiwaniem pozytywnej oceny własnego postępowania 
ze strony otoczenia. Brak aprobaty społecznej jest powodem agre-
sji, samoizolacji lub ucieczek. Nastolatek gotowy jest postępować 
wbrew własnym przekonaniom byle tylko uzyskać uznanie grupy. 
W tym okresie rozwojowym często występują wahania uczuć. Cza-
sami uczeń sprawia wrażenie jakby wszystko, co się wokół niego 
dzieje, było mu obojętne, a czasami żywo się wszystkim interesuje. 
Dorastająca młodzież bywa często niespokojna i drażliwa. Młody 
człowiek na tym etapie rozwoju we własnym mniemaniu jest bar-
dzo dorosły, wyraża się to w zwiększonej wrażliwości na wszystko 

co dotyczy jego osoby. Oczekuje bardzo poważnego traktowania 
siebie, swoich potrzeb, przemyśleń i propozycji.

Należy także pamiętać o różnicach związanych z płcią. Dziew-
częta szybciej dorastają, denerwuje ich często „dziecinne” zacho-
wanie rówieśników, którzy na tym szczeblu rozwoju emocjonalne-
go są mniej więcej o dwa lata młodsi.

W diagnozie rozwoju społeczno-emocjonalnego badamy:
1. Rodzaje emocji:

– pozytywne – negatywne;
– silne – słabe.

2. Treść emocji:
– radość, zadowolenie, złość, strach, gniew, lęk.

3. Rodzaje uczuć:
– poznawcze;
– społeczne (przyjaźń, miłość, sympatia, życzliwość, toleran-

cja, empatia, asertywność);
– estetyczne (wrażliwość na piękno przyrody i sztuki);
– praksyczne (radość z działania, organizowania, pomagania);
– moralne (uczciwość, prawdomówność, przestrzeganie norm 

i reguł).
4. Wyrażanie uczuć i emocji:

– werbalne;
– niewerbalne (gest, mimika, ruch).
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17 Jazda na deskorolce

18 Narciarstwo zjazdowe

19 Narciarstwo biegowe

20 Łyżwiarstwo

21 Jazda na sankach

22 Żeglarstwo

23 Kajakarstwo

24 Karate

25

26

Jakie są Twoje oczekiwania w stosunku do zajęć wychowania fi zycznego, czego chciałbyś się nauczyć, jakie ćwiczenia wykonywać? 
Zapisz swoje uwagi:  ...................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................................................................................
Jeżeli masz obawy związane z zajęciami wychowania fi zycznego – zapisz je:
 ..............................................................................................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................................................................................

Dziękuję!

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   164 20.04.2012   10:49

165Diagnoza rozwoju emocjonalno-społecznego

Diagnoza rozwoju emocjonalno-społecznego

Emocje i uczucia pozwalają na ustosunkowanie się do otoczenia 
i do samego siebie. Wpływają na wzajemne oddziaływania pomię-
dzy ludźmi, komunikowanie się i przystosowanie do otoczenia.

Rozwój społeczno-emocjonalny ucznia polega na:
– rozpoznawaniu własnych emocji i emocji innych, 
– panowaniu nad emocjami negatywnymi, 
– poznaniu sposobów radzenia sobie z uczuciami,
– umiejętności wyrażania uczuć, 
– zdobyciu umiejętności komunikowania się z ludźmi. 

Zdobycie przez ucznia umiejętności komunikowania się wpły-
wa na zaspokojenie potrzeb, kształtowanie postaw, stosowanie 
ogólnie przyjętych norm i zasad postępowania, kształtowanie po-
zytywnego obrazu samego siebie. 

Rozwój świadomości społecznej jest związany z potrzebą ak-
ceptacji i oczekiwaniem pozytywnej oceny własnego postępowania 
ze strony otoczenia. Brak aprobaty społecznej jest powodem agre-
sji, samoizolacji lub ucieczek. Nastolatek gotowy jest postępować 
wbrew własnym przekonaniom byle tylko uzyskać uznanie grupy. 
W tym okresie rozwojowym często występują wahania uczuć. Cza-
sami uczeń sprawia wrażenie jakby wszystko, co się wokół niego 
dzieje, było mu obojętne, a czasami żywo się wszystkim interesuje. 
Dorastająca młodzież bywa często niespokojna i drażliwa. Młody 
człowiek na tym etapie rozwoju we własnym mniemaniu jest bar-
dzo dorosły, wyraża się to w zwiększonej wrażliwości na wszystko 

co dotyczy jego osoby. Oczekuje bardzo poważnego traktowania 
siebie, swoich potrzeb, przemyśleń i propozycji.

Należy także pamiętać o różnicach związanych z płcią. Dziew-
częta szybciej dorastają, denerwuje ich często „dziecinne” zacho-
wanie rówieśników, którzy na tym szczeblu rozwoju emocjonalne-
go są mniej więcej o dwa lata młodsi.

W diagnozie rozwoju społeczno-emocjonalnego badamy:
1. Rodzaje emocji:

– pozytywne – negatywne;
– silne – słabe.

2. Treść emocji:
– radość, zadowolenie, złość, strach, gniew, lęk.

3. Rodzaje uczuć:
– poznawcze;
– społeczne (przyjaźń, miłość, sympatia, życzliwość, toleran-

cja, empatia, asertywność);
– estetyczne (wrażliwość na piękno przyrody i sztuki);
– praksyczne (radość z działania, organizowania, pomagania);
– moralne (uczciwość, prawdomówność, przestrzeganie norm 

i reguł).
4. Wyrażanie uczuć i emocji:

– werbalne;
– niewerbalne (gest, mimika, ruch).

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   165 20.04.2012   10:49

U. Kierczak, Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji. Zdrowie-Sport-Rekreacja; Kraków 2012 

ISBN: 978-83-7850-034-6, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 



166 OCENIANIE

5. Uczestnictwo w grupie:
– współżycie, współdziałanie, współpraca;
– pozycja w grupie (akceptacja, izolacja, odrzucenie, podpo-

rządkowanie, przywództwo);
– relacje z dorosłymi i rówieśnikami;
– stosunek do nauki i obowiązków szkolnych;
– stosunek do norm społecznych;
– stosunek do samego siebie. 

6. Rozwiązywanie problemów i konfl iktów. Diagnoza rozwoju 
emocjonalno-społecznego odbywa się przez:
– obserwację w różnych sytuacjach rzeczywistych;
– rozmowa z uczniem i rodzicami;
– rozpoznawanie przeżyć w aranżowanych sytuacjach zadanio-

wych;
– stosowanie technik socjometrycznych.
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Samoocena

Samoocena jest podstawą procesu indywidualnego rozwoju, wdra-
żaniem do autoedukacji, pozwala na budowanie poczucia własnej 
wartości. Samoocena to celowe i systematyczne zbieranie infor-
macji o własnej pracy i jej efektach. Opiera się na informacjach 
zewnętrznych (informacje otrzymane od nauczyciela, rodziców, 
kolegów) i swoich odczuciach, przekonaniach i przeżyciach. Oce-
na wystawiana przez nauczyciela powinna być punktem odniesie-
nia samooceny. Jednym z podstawowych kryteriów nowoczesnej 
edukacji jest zmiana oceny na samoocenę. By ocena i samoocena 
były pełne, powinny obejmować wyniki pracy oraz sposoby docho-
dzenia do tych wyników. 

Samoocena uczy krytycznego podejścia uczniów do siebie, 
swoich osiągnięć i umiejętności, jest jednocześnie przygotowaniem 
do kształtowania poczucia pewności siebie. Z przeprowadzanych 
badań wynika, że uczniowie często zaniżają swoją ocenę. Łatwiej  
określić swoje błędy i niedoskonałości, niż wskazać swoje mocne 
strony. Niska samoocena prowadzi do braku szacunku dla samego 
siebie, jest źródłem stresów i depresji. Rzetelna samoocena umoż-
liwia kształtowanie poczucia własnej wartości i samoakceptacji, 

a to z kolei przyspiesza drogę do samodzielności, jest źródłem 
odwagi w rozwiązywaniu pojawiających się problemów, pozwala 
w konstruktywny sposób radzić sobie w trudnych sytuacjach. 

Każda ocena efektów działań nauczyciela wychowania fi zycz-
nego powinna być połączona z wdrażaniem uczniów do samo-
kontroli i samooceny stanu zdrowia, sprawności i wydolności jako 
podstawy samokształcenia i samodoskonalenia w życiu później-
szym. Zdolność samooceny można kształtować przez wprowadze-
nie dzienniczka rozwoju sprawności fi zycznej i kart samooceny, 
w których uczniowie przez cały okres nauki mogą śledzić progresję 
lub regres własnego rozwoju fi zycznego, sprawności i umiejętności 
ruchowych i dokonywać oceny porównawczej osiąganych wyni-
ków, sprawdzać własną ocenę z oceną wystawioną przez nauczy-
ciela. Dzienniczek ten wdraża także uczniów do samosterowania 
własną aktywnością rekreacyjno-sportową.

Poniżej przedstawiamy przykładowe tabele z dzienniczka 
samokontroli i samooceny. Aby porównać osiągnięcia uczniów, 
w tabelach można umieścić także rekordowe wyniki szkół.
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Dzienniczek samokontroli i samooceny

TABELA 1. ROZWÓJ FIZYCZNY

Data pomiaru Wysokość ciała Ciężar ciała BMI

miesiąc rok wynik pomiaru różnica od pomiaru 
poprzedniego

wynik pomiaru różnica (+, –) 
od pomiaru 

poprzedniego

wynik ocena

TABELA 2. WYNIKI TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

* Wpisz uzyskany wynik własny
** Wpisz wynik przewidywany w realizowanej próbie testu

Data pomiaru Szybkość Skoczność Gibkość Siła mięśni ramion Siła mięśni brzucha Wytrzymałość Marszowo-biegowy 
test Coopera

miesiąc rok ja* test** ja* test** ja* test** ja* test** ja* test** ja test** ja* test**
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TABELA 3. WYNIKI KONKURENCJI LEKKOATLETYCZNYCH

* Wystaw sobie ocenę, biorąc pod uwagę wysiłek włożony w uzyskanie wyniku i postęp w stosunku do wyniku poprzedniego

Data Bieg na 100 m Bieg na 800 m/1500 m Skok w dal Skok wzwyż Rzut dyskiem lub 
oszczepem

miesiąc rok wynik moja ocena* wynik moja ocena* wynik moja ocena* wynik moja ocena* wynik moja ocena*

TABELA 4. OCENA UMIEJĘTNOŚCI Z GIMNASTYKI (WEDŁUG STOPNIA TRUDNOŚCI PRZEWIDZIANEGO DLA DANEJ KLASY)
* Wystaw sobie ocenę, biorąc pod uwagę wysiłek włożony w uzyskanie wyniku i postęp w stosunku do wyniku poprzedniego

Data Przewrót w przód Stanie na rękach Przeskok przez kozła

miesiąc rok ocena własna* ocena 
otrzymana

ocena własna* ocena 
otrzymana

ocena własna* ocena 
otrzymana

ocena własna* ocena 
otrzymana
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TABELA 5. OCENA UMIEJĘTNOŚCI Z ZESPOŁOWYCH GIER SPORTOWYCH (WEDŁUG STOPNIA TRUDNOŚCI PRZEWIDZIANEGO DLA DANEJ KLASY)
* Wystaw sobie ocenę, biorąc pod uwagę wysiłek włożony w uzyskanie wyniku i postęp w stosunku do wyniku poprzedniego

Data Koszykówka Piłka ręczna Siatkówka Piłka nożna

miesiąc rok ocena własna* ocena 
otrzymana

ocena własna* ocena 
otrzymana

ocena własna* ocena 
otrzymana

ocena własna* ocena 
otrzymana

TABELA 6. KARTA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

* Wpisz swoją ocenę poszczególnych składowych i własną ogólną ocenę z wychowania  zycznego

Postęp w rozwoju 
sprawności 
 zycznej

Osiągnięty poziom 
umiejętności 
ruchowych

Stosunek do 
innych, współpraca 

w zespole

Aktywność i 
zaangażowanie

na lekcji

Przygotowanie
do zajęć

Aktywność spor-
towo-rekreacyjna 

(pozalekcyjna)

Ocena ogólna

ocena 
własna*

ocena 
uzyskana

ocena 
własna*

ocena 
uzyskana

ocena 
własna*

ocena 
uzyskana

ocena 
własna*

ocena 
uzyskana

ocena 
własna*

ocena 
uzyskana

ocena 
własna*

ocena 
uzyskana

ocena 
własna*

ocena 
uzyskana

Klasa I 
ocena 
semestralna

ocena roczna

Klasa II
ocena 
semestralna

ocena roczna

Klasa III
ocena 
semestralna

ocena roczna
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EWALUACJA

Ewaluacja i ocenianie są pojęciami bliskimi, lecz nie równoznacz-
nymi. Ewaluacja bliższa jest badaniu jakości niż sprawdzaniu szcze-
gółowych osiągnięć. Ewaluacja w szkole to informacja zwrotna doty-
cząca realizacji procesu dydaktycznego. Analiza i interpretacja danych 
z ewaluacji służy modyfi kacji procesu nauczania. Wyniki ewaluacji 
pozwalają na wprowadzenie poprawek i zmian w sposobie naucza-
nia i mają na celu podniesienie jakości i skuteczności kształcenia. 

Ewaluacja powinna być dokonywana na różnych etapach pra-
cy, tak by na bieżąco kontrolować i oceniać jakość prowadzonych 
działań. Przedmiotem badania są więc nie tylko końcowe efekty 
kształcenia, lecz także organizacja i przebieg poszczególnych eta-
pów nauczania. Nauczyciel powinien poddać ewaluacji realizację 
programu nauczania, kolejne realizowane cykle edukacyjne, a tak-
że pojedyncze jednostki lekcyjne. 

Ewaluacja programu nauczania obejmuje informacje zwrot-
ne uzyskane od uczniów, rodziców, innych nauczycieli i dyrekcji 
szkoły, a także osiągane wyniki w testach sprawności, w rywaliza-
cji szkolnej i pozaszkolnej, stopnie otrzymywane przez uczniów, 
poziom opanowanych umiejętności i wiadomości. Zaangażowanie 

uczniów w realizację zadań na lekcjach, ich przygotowanie do za-
jęć, nastrój przed lekcjami jest podstawową informacją, czy realizo-
wany program spełnia oczekiwania uczniów, jest adekwatny do ich 
poziomu sprawności, odpowiada na ich potrzeby i zainteresowania. 
Elementem całościowej ewaluacji jest również umiejscowienie wy-
chowania fi zycznego wśród innych przedmiotów w szkolnym pro-
cesie dydaktycznym. Marginalizacja znaczenia zajęć wychowania 
fi zycznego, brak zrozumienia roli i niedocenienie znaczenia wy-
chowania fi zycznego w całym procesie edukacji są niepokojącymi 
informacjami świadczącymi o złej organizacji pracy, niewłaściwej 
realizacji założeń programu i podstawy programowej. Takie nega-
tywne sygnały powinny prowadzić do koniecznych zmian w po-
dejściu do przedmiotu i realizacji zadań z wychowania fi zycznego. 

Pełna ewaluacja bywa trudna i pracochłonna. Zawartość tej 
części poradnika nie wyczerpuje sygnalizowanej problematyki, ale 
powinna się okazać przydatna w planowaniu i ocenianiu własnej 
pracy. Więcej danych na temat ewaluacji można znaleźć w litera-
turze przedmiotu, której wybrane pozycje wymienione są w biblio-
grafi i poradnika. 
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170 OCENIANIE

TABELA 5. OCENA UMIEJĘTNOŚCI Z ZESPOŁOWYCH GIER SPORTOWYCH (WEDŁUG STOPNIA TRUDNOŚCI PRZEWIDZIANEGO DLA DANEJ KLASY)
* Wystaw sobie ocenę, biorąc pod uwagę wysiłek włożony w uzyskanie wyniku i postęp w stosunku do wyniku poprzedniego

Data Koszykówka Piłka ręczna Siatkówka Piłka nożna

miesiąc rok ocena własna* ocena 
otrzymana

ocena własna* ocena 
otrzymana

ocena własna* ocena 
otrzymana

ocena własna* ocena 
otrzymana

TABELA 6. KARTA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

* Wpisz swoją ocenę poszczególnych składowych i własną ogólną ocenę z wychowania  zycznego

Postęp w rozwoju 
sprawności 
 zycznej

Osiągnięty poziom 
umiejętności 
ruchowych

Stosunek do 
innych, współpraca 

w zespole

Aktywność i 
zaangażowanie

na lekcji

Przygotowanie
do zajęć

Aktywność spor-
towo-rekreacyjna 

(pozalekcyjna)

Ocena ogólna

ocena 
własna*

ocena 
uzyskana

ocena 
własna*

ocena 
uzyskana

ocena 
własna*

ocena 
uzyskana

ocena 
własna*

ocena 
uzyskana

ocena 
własna*

ocena 
uzyskana

ocena 
własna*

ocena 
uzyskana

ocena 
własna*

ocena 
uzyskana
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semestralna

ocena roczna

Klasa II
ocena 
semestralna

ocena roczna
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ocena 
semestralna

ocena roczna
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172 EWALUACJA

Przykłady ewaluacji jednostek lekcyjnych

Jakość planowania i prowadzenia poszczególnych jednostek lek-
cyjnych jest jednym z czynników warunkujących osiąganie celów 
edukacyjnych. Celem ewaluacji lekcji może być stwierdzenie, czy 
zajęcia stworzyły możliwości postępu w rozwoju wiedzy i umiejęt-
ności ucznia, które metody pracy dały oczekiwane rezultaty, a któ-
re należy zmienić, czy zajęcia pozwoliły na osiągnięcie zakładanych 
celów, jaki był nastrój i samopoczucie uczniów w czasie zajęć itp.

Ewaluację zajęć można prowadzić przez indywidualne lub gru-
powe rozmowy z uczniami, obserwację uczniów w działaniu, za 
pomocą kart ewaluacyjnych lub w inny wybrany przez nauczyciela 
sposób. 

Ewaluację za pomocą rozmów można przeprowadzić, wyko-
rzystując rundę pytań:

Dokończ zdanie:
Na lekcji najtrudniejsze było  .........................................................
Najbardziej podobało mi się  .........................................................

Uważam, że lekcja była  .................................................................
Na dzisiejszej lekcji dowiedziałem się  ...........................................
Na dzisiejszych zajęciach nauczyłem się  .......................................

Formą ewaluacji zajęć mogą być na przykład polecenia:
– przyjmij pozycję, która obrazuje Twój stosunek do dzisiejszych 

zajęć;
– wybierz miejsce na sali wskazujące, jak bardzo podobały Ci się 

dzisiejsze zajęcia (im wyżej, tym bardziej się podobały).
Pewniejszą i bardziej wiarygodną formą są opracowane karty 

ewaluacji, które rozdane do wypełnienia uczniom pod koniec zajęć 
mogą być dla nauczyciela bogatym materiałem informacyjnym 
o własnej pracy i podstawą do planowania kolejnych jednostek 
lekcyjnych.

Karty powinny być krótkie, łatwe do wypełnienia, zrozumiałe 
i jednoznaczne. Uczniowie wypełniają je anonimowo, a nauczyciel 
nie komentuje ich odpowiedzi.
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PRZYKŁADY KART EWALUACJI LEKCJI

KARTA EWALUACJI

Uzupełnij zdania:
a. Dzisiejsza lekcja była  ...........................................................................................................................................................................
b. W uczeniu przeszkadzało mi  ...............................................................................................................................................................
c. W nauce pomagało mi  .........................................................................................................................................................................
d. Najprzyjemniejsze było  ........................................................................................................................................................................
e. Denerwujące było  ................................................................................................................................................................................

KARTA EWALUACJI

Co najbardziej Ci się podobało na dzisiejszych zajęciach?  .........................................................................................................................
Co sprawiło Ci trudność na dzisiejszych zajęciach?  ...................................................................................................................................
Co sprawiło Ci przyjemność na dzisiejszych zajęciach?  .............................................................................................................................
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174 PRZYKŁADY KART EWALUACJI LEKCJI

KARTA EWALUACJI

Jaki był Twój nastrój podczas dzisiejszych lekcji? Podkreśl odpowiedni symbol.

KARTA EWALUACJI

Na dzisiejszej lekcji Twoim zdaniem:

Najłatwiejszym ćwiczeniem było  ...............................................................................................................................................................
Najtrudniej było wykonać  ..........................................................................................................................................................................

KARTA EWALUACJI

Zaznacz, która postać symbolizuje Ciebie na dzisiejszych zajęciach.
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KARTA EWALUACJI

Masz do dyspozycji 10 punktów na każde zadanie. Podziel je – według twojej oceny – im bardziej wymieniony fragment zajęć był dla 
Ciebie trudniejszy, tym więcej punktów mu przydziel.

1. Ćwiczenia rozgrzewki  .........................................................................................................................................................................
2. Podpór tyłem  ......................................................................................................................................................................................
3. Przejście po równoważni  .....................................................................................................................................................................
4. Wymyk  ...............................................................................................................................................................................................
5. Stanie na rękach  ..................................................................................................................................................................................

KARTA EWALUACJI

Zaznacz na skali stopień jako odpowiedź na pytanie:
1. Czy chętnie dzisiaj uczestniczyłeś w zajęciach?

0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10
 Nie Tak

2. Czy uważasz, że lekcja była ciekawa?
0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10

 Nie Tak

3. Czy uważasz, że o zgrabną sylwetkę należy aktywnie zabiegać?
0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10

 Nie Tak
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KARTA EWALUACJI

Udziel odpowiedzi na pytania, wpisując znak „+” w odpowiednią rubrykę

Lp. Pytanie Odpowiedzi

tak chyba tak nie nie wiem

1 Czy dzisiejsze zajęcia były dla Ciebie interesujące?

2 Czy dowiedziałeś się czegoś nowego?

3 Czy zdobyłeś nowe umiejętności?

4 Czy uważasz, że sport bez współzawodnictwa ma sens?

5 Czy Twoim zdaniem we współzawodnictwie sportowym można czasami 
odstąpić od zasady czystej gry?
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PRZYKŁAD KARTY EWALUACJI CYKLU 

(Celem jest stwierdzenie, w jakim stopniu uczniowie potrafi ą dokonać samooceny rozwoju swoich umiejętności.)

KARTA EWALUACJI

1. Podejście pod górę obrazuje Twoją drogę do zdobycia bardzo dobrych umiejętności technicznych gry w koszykówkę i praktycznego 
ich wykorzystania. Umieść ludzika na odcinku drogi, na którym Twoim zdaniem jesteś teraz.

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   177 20.04.2012   10:49

U. Kierczak, Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji. Zdrowie-Sport-Rekreacja; Kraków 2012 

ISBN: 978-83-7850-034-6, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 



176 PRZYKŁADY KART EWALUACJI LEKCJI

KARTA EWALUACJI

Udziel odpowiedzi na pytania, wpisując znak „+” w odpowiednią rubrykę

Lp. Pytanie Odpowiedzi

tak chyba tak nie nie wiem

1 Czy dzisiejsze zajęcia były dla Ciebie interesujące?

2 Czy dowiedziałeś się czegoś nowego?

3 Czy zdobyłeś nowe umiejętności?

4 Czy uważasz, że sport bez współzawodnictwa ma sens?

5 Czy Twoim zdaniem we współzawodnictwie sportowym można czasami 
odstąpić od zasady czystej gry?

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   176 20.04.2012   10:49

PRZYKŁAD KARTY EWALUACJI CYKLU 

(Celem jest stwierdzenie, w jakim stopniu uczniowie potrafi ą dokonać samooceny rozwoju swoich umiejętności.)

KARTA EWALUACJI

1. Podejście pod górę obrazuje Twoją drogę do zdobycia bardzo dobrych umiejętności technicznych gry w koszykówkę i praktycznego 
ich wykorzystania. Umieść ludzika na odcinku drogi, na którym Twoim zdaniem jesteś teraz.

Kierczak IV ETAP EDUKACYJNY.indb   177 20.04.2012   10:49

U. Kierczak, Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji. Zdrowie-Sport-Rekreacja; Kraków 2012 

ISBN: 978-83-7850-034-6, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 



178 PRZYKŁAD KARTY EWALUACJI CYKLU

KARTA EWALUACJI

Na skali zaznacz, jak oceniasz swoje umiejętności – czerwoną kreską ocenę przed rozpoczęciem zajęć cyklu, niebieską ocenę dzisiejszą:
a) kozłowania:

1-------2-------3-------4-------5-------6-------7-------8-------9-------10
 bardzo słabo doskonale

b) rzutów do kosza z dwutaktu: 
1-------2-------3-------4-------5-------6-------7-------8-------9-------10

 bardzo słabo doskonale

c) rzutów osobistych: 
1-------2-------3-------4-------5-------6-------7-------8-------9-------10

 bardzo słabo doskonale

3. Czy w czasie gry w koszykówkę przestrzegasz zawsze zasady fair play? 
TAK/NIE 

4. Jeżeli NIE, to dlaczego?  ......................................................................................................................................................................

5. Czy potrafi sz współpracować z wszystkimi zawodnikami własnej drużyny?
TAK/NIE 

6. Jeżeli NIE, to dlaczego?  ......................................................................................................................................................................
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Na skali zaznacz, jak oceniasz swoje umiejętności – czerwoną kreską ocenę przed rozpoczęciem zajęć cyklu, niebieską ocenę dzisiejszą:
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4. Jeżeli NIE, to dlaczego?  ......................................................................................................................................................................
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