
POZIOM   WYMAGAŃ   EDUKACYJNYCH    KLASA  III 

TECHNIKUM 

 

LEKKOATLETYKA 

 

-technika biegu na 800m. ze startu wysokiego 

 

Celujący:  

Uczeń wykazuje dobrą technikę biegu i osiąga najlepszy wynik w swojej grupie 

Bardzo dobry: 

Uczeń wykazuje dobrą technikę biegu i osiąga jeden z czołowych wyników w swojej grupie 

Dobry 

Uczeń uzyskuje wynik zbliżony do przeciętnego w swojej grupie 

Dostateczny: 

Uczeń potrafi poprawnie wykonać bieg, osiąga wynik poniżej przeciętnej 

Dopuszczający: 

Uczeń potrafi przebiec dystans, jego wynik jest poniżej możliwości ucznia 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia podjęcia próby biegu 

 

- technika wykonania pchnięcia kulą z doskoku 

 

Celujący:  

Uczeń wykazuje dobrą technikę pchnięcia i osiąga najlepszy wynik w swojej grupie 

Bardzo dobry: 

Uczeń wykazuje dobrą technikę pchnięcia i osiąga jeden z czołowych wyników w swojej 

grupie 

Dobry: 

Uczeń uzyskuje wynik zbliżony do przeciętnego w swojej grupie, technika rzutu poprawna 

Dostateczny: 

Uczeń zna technikę wykonania pchnięcia kulą, osiąga wynik poniżej przeciętnej 

Dopuszczający: 

Uczeń potrafi wykonać pchnięcie kulą, jego wynik jest poniżej możliwości ucznia 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia podjęcia próby pchnięcia kulą 

 

GIMNASTYKA 

 

- skok tygrysi przez skrzynię 

 

Celujący:  

Uczeń potrafi wykonać skok tygrysi dynamicznie przez 3 części skrzyni  

Bardzo dobry: 

Uczeń wykonuje ćwiczenie płynnie i estetycznie przez 3 części skrzyni w odpowiednim 

tempie 

Dobry: 



Uczeń wykonuje ćwiczenia starannie z zachowaniem estetyki i płynności ruchu przez 2 części 

skrzyni  

Dostateczny: 

Ćwiczenie wykonywane z niewielkimi błędami przez 1 część skrzyni  

Dopuszczający: 

Ćwiczący wykonuje skok tygrysi bez ustawionej przeszkody w ćwiczeniu brak płynności 

ruchu lub ruch jest uproszczony 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia podjęcia próby wykonania ćwiczenia 

 

-piramidy wieloosobowe 

            - układ ćwiczeń gimnastycznych 

 

Celujący:  

Uczeń potrafi wykonać poprawnie zadanie, zna formy asekuracji i samoasekuracji, umie je 

stosować, wychodzi z inicjatywą. 

Bardzo dobry: 

Uczeń wykonuje ćwiczenia dynamicznie, płynnie i estetycznie, ćwiczenia są wykonywane  

w odpowiednim tempie. 

Dobry: 

Uczeń wykonuje ćwiczenia starannie z zachowaniem estetyki i płynności ruchu, nieco zbyt 

wolno. 

Dostateczny: 

Ćwiczenia wykonywane wolno, z niewielkimi błędami, ćwiczący nie zachowuje w trakcie 

ćwiczenia odpowiedniej sylwetki lecz zachowana jest płynność ruchu. 

Dopuszczający: 

Ćwiczący stara się wykonać ćwiczenie lecz wykonuje je nieestetycznie, bardzo wolno,  

w ćwiczeniu brak płynności ruchu lub ruch jest uproszczony. 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia podjęcia próby wykonania. 

 

SIATKÓWKA 

 

 technika wykonania bloku pojedynczego 

Sprawdzian polega na wykonaniu pięciu prób bloku po dojściu krokiem skrzyżnym 

wzdłuż siatki 

 

Celujący: 

5/5 prób wykonanych poprawną techniką 

Bardzo dobry: 

4/5 prób wykonanych poprawną techniką 

Dobry: 

3/5 prób wykonanych poprawną techniką 

Dostateczny: 

2/5 prób wykonanych poprawną techniką 

Dopuszczający: 

1/5 prób wykonanych poprawną techniką 

Niedostateczny:  



Uczeń odmawia podjęcia próby wykonania ćwiczenia 

 

- atak piłki ze skrzydła z wystawy partnera 

Sprawdzian polega na wykonaniu pięciu prób padu siatkarskiego w przód z podbiciem 

piłki 

 

Celujący: 

5/5 prób wykonanych poprawną techniką 

Bardzo dobry: 

4/5 prób wykonanych poprawną techniką 

Dobry: 

3/5 prób wykonanych poprawną techniką 

Dostateczny: 

2/5 prób wykonanych poprawną techniką 

Dopuszczający: 

1/5 prób wykonanych poprawną techniką 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia podjęcia próby wykonania ćwiczenia 

 

KOSZYKÓWKA 

 

- ocena umiejętności zastawiania i zbiórki piłki z tablicy 

 

Celujący: 

Uczeń wykonuje ćwiczenia na bardzo wysokim poziomie 

Bardzo dobry: 

Element wykonany prawidłowo, w odpowiednim tempie, zakończony zbiórką piłki z tablicy – 

ćwiczący wykonuje dwie próby. 

Dobry: 

Element wykonany prawidłowo technicznie, lecz bez wykonania zbiórki piłki z tablicy. 

Dostateczny: 

J.w. błędne zastawienie, brak zbiórki piłki z tablicy (po jednym błędzie zastawiania i brak 

zbiórki). 

Dopuszczający: 

Zastawianie źle wykonane technicznie, w złą stronę, brak zbiórki 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia podjęcia próby wykonania ćwiczenia 

 

 

AEROBIK, FITNESS 

 

Celujący: 

Uczeń potrafi  zaprezentować i przeprowadzić własny układ choreograficzny ćwiczeń fitness 

z grupą 

Bardzo dobry: 

Uczeń potrafi przeprowadzić układ ćwiczeń choreograficznych fitness z muzyką, zgodny  

z tokiem zaproponowanym przez nauczyciela 

Dobry: 



Uczeń potrafi połączyć ćwiczenia w prosty układ choreograficzny z muzyką 

Dostateczny: 

Uczeń potrafi połączyć ćwiczenia w prosty układ choreograficzny bez muzyki 

Dopuszczający: 

Uczeń potrafi zaprezentować przykłady ćwiczeń wzmacniających, rozciągających, 

uspakajających, relaksacyjnych 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia podjęcia próby wykonania ćwiczeń 

 

PIŁKA NOŻNA 

   

- odbicia piłki prawą/lewą nogą od ściany z odległości minimum 5m w czasie 1 minuty 

 

Celujący: 

Uczeń w prawidłowy sposób, dokładnie i pewnie, we właściwym tempie uderza piłkę nogą 

prawą/lewą o ścianę zachowując odstęp minimum 5m w czasie 1 minuty 

Bardzo dobry: 

Właściwe tempo (dynamika ruchu), wszystkie elementy wykonane prawidłowo technicznie 

odbicia w czasie 45 sekund 

Dobry:  

Właściwe dynamiczne tempo, dopuszczalne (2) dwa błędy techniczne, gdzie piłka nie 

dochodzi do minimalnej odległości, czas wykonania ćwiczenia 35 sekund 

Dostateczny: 

Tempo średnie, dopuszczalne (3) trzy błędy w odbiciu o ścianę, w czasie 25 sekund 

Dopuszczający: 

Tempo wolne, niezdarność ruchów, duża liczba błędów technicznych nie zachowana 

minimalna odległość, ćwiczenie wykonywane w ciągu 15 sekund. 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia podjęcia próby wykonania ćwiczenia 

 

UNIHOKEJ 

 

  - prowadzenie piłki kijem prawą i lewą ręką przodem i tyłem w slalomie                 

zakończonym strzałem na bramkę 

Celujący: 

Uczeń w prawidłowy sposób, dokładnie i pewnie prowadzi piłkę kijem, zachowują 

odpowiednie tempo, dynamikę ruchów i oddaje celny strzał na bramkę 

Bardzo dobry: 

Uczeń w prawidłowy sposób prowadzi piłkę kijem, zachowują odpowiednie tempo i oddaje 

celny strzał na bramkę 

Dobry: 

Uczeń w prawidłowy sposób prowadzi piłkę kijem, zachowują odpowiednie tempo i oddaje 

celny strzał na bramkę 

Dostateczny: 

Uczeń w prawidłowy sposób prowadzi piłkę kijem, zachowują wolne tempo i oddaje niecelny 

strzał na bramkę  

Dopuszczający: 



Uczeń w prawidłowy sposób prowadzi piłkę kijem, zachowują wolne tempo, i oddaje 

niecelny strzał na bramkę 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia wykonania zadania 

 

PIŁKA RĘCZNA 

   

   - wykonywanie zwodów pojedynczych 

Celujący: 
Uczeń wykonuje ćwiczenia w odpowiednim tempie, płynnie, dynamicznie na wysokim 

poziomie zgodnie z przepisami gry 

Bardzo dobry 

Ćwiczący wykonuje ćwiczenie płynnie, we właściwym tempie w lewą i prawą stronę, zgodnie z 

przepisami. 

Dobry 

Ćwiczenie wykonane płynnie, nieco wolno (w L i P stronę) lub tylko w jedną wybraną stronę, zgodnie 

z przepisami gry 

Dostateczny 

Ćwiczenie wykonane wolno tylko w jedną stronę zgodnie z przepisami 

Dopuszczający 

Ćwiczenie wykonane bardzo wolno, ćwiczący stara się przestrzegać przepisy gry, zna przepisy gry 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia wykonania zadania 

 

 - rzut piłką z biegu po przeskoku 

Celujący: 

Uczeń wykonuje ćwiczenia w odpowiednim tempie, płynnie, dynamicznie na wysokim 

poziomie zgodnie z przepisami gry 

Bardzo dobry 

Ćwiczenie wykonane płynnie, we właściwym tempie, zgodnie z przepisami gry 

Dobry 

Ćwiczenie wykonane płynnie , nieco za wolno, zgodnie z przepisami gry 

Dostateczny 

Ćwiczenie wykonane wolno lub z miejsca zgodnie z przepisami gry 

Dopuszczający 

Uczeń stara się wykonać ćwiczenie, wykonuje je bardzo wolno, zna zasadę ruchu i umie ją wykonać 

fazami, możliwe niewielki odstępstwa od przepisów gry, uczeń wie jaki przepis gry został naruszony 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia wykonania zadania 

 

 

TENIS STOŁOWY 

 

- wykorzystanie poznanych elementów techniki i taktyki gry w grze deblowej 

 

Celujący: 

Uczeń wygrywa turniej klasowy, zna zasady sędziowania, bardzo dobrze współpracuje z 

partnerem 

Bardzo dobry: 

Uczeń bierze udział w turnieju i zajmuje czołowe miejsca, poznane elementy techniki gry na 

bardzo dobrym poziomie, współpraca z partnerem bez zastrzeżeń 

Dobry: 



Uczeń bierze udział w turnieju bez większych sukcesów, dobrze współpracuje z partnerem 

Dostateczny: 

Uczeń ma problemy z techniką gry, ale zna zasady gry deblowej 

Dopuszczający: 

Uczeń przystępuje do turnieju, ma problemy z podstawowymi elementami technicznymi 

Niedostateczny:  

Uczeń nie wyraża zgody wzięcia udziału w turnieju. 

 

 

 

 


