
POZIOM   WYMAGAŃ   EDUKACYJNYCH    KLASA  II ZSZ 

 

LEKKOATLETYKA 

 

-bieg na 400m. 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 

 

- skok w dal 

 

Celujący:  

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

Bardzo dobry: 

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

Dobry: 

Uczeń uzyskuje wynik zbliżony do przeciętnego w swojej grupie, technika skoku jest 

poprawna 

Dostateczny: 

Uczeń zna technikę wykonania skoku, osiąga wynik poniżej przeciętnej 

Dopuszczający: 

Uczeń potrafi wykonać skok w dal, jego wynik jest poniżej możliwości ucznia 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia podjęcia próby wykonania skoku 

 

 

GIMNASTYKA 

 

- skok zawrotny przez skrzynię 

- przewrót lotny w przód, przewrót w tył do rozkroku o NN prostych 

- wymyk i odmyk na drążku 

- piramidy dwójkowe 

 

Celujący:  

Uczeń potrafi wykonać poprawnie zadanie, zna formy asekuracji, umie je stosować, 

proponuje różne rozwiązania 

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 

 

- piramidy dwójkowe 

 

Celujący:  

Uczeń potrafi wykonać poprawnie zadanie, zna formy asekuracji, umie je stosować, 

proponuje różne rozwiązania, pełni rolę przywódcy 

Bardzo dobry: 

Uczeń wykonuje ćwiczenia płynnie i estetycznie, ćwiczenia są wykonywane  

poprawnie technicznie w odpowiednim tempie, podaje swoje propozycje 

Dobry: 

Uczeń wykonuje ćwiczenia starannie z zachowaniem estetyki i płynności ruchu 

Dostateczny: 

Wykonywane ćwiczenia nie są na trudnym poziomie, uczeń współpracuje z grupą 

Dopuszczający: 

Ćwiczący stara się współpracować, jego wkład pracy jest na niskim poziomie 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia podjęcia próby wykonania 

 

 

SIATKÓWKA 

 

- naprzemienne odbicia piłki sposobem górnym i dolnym 

 

Sprawdzian polega na odbijaniu piłki sposobem górnym  i dolnym wewnątrz koła o średnicy 

3m w ustalonym czasie. 

 

Celujący:  

Uczeń potrafi wykonać poprawnie zadanie, wykonuje je na bardzo wysokim poziomie 

technicznym, wykonuje ćwiczenie w czasie powyżej 30 sekund 

Bardzo dobry: 

Wykonywanie zadanego ćwiczenia poprawną techniką przez 30 sekund 

Dobry: 

Wykonywanie zadanego ćwiczenia poprawną techniką przez 20 sekund 

Dostateczny: 

Wykonywanie zadanego ćwiczenia poprawną techniką przez 10 sekund 



Dopuszczający: 

Wykonywanie zadanego ćwiczenia poprawną techniką przez 5 sekund 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia podjęcia próby wykonania ćwiczenia 

 

-Zagrywka sposobem górnym kierowana 

 

Sprawdzian polega na wykonaniu pięciu zagrywek poprawną techniką w wyznaczone 

miejsce 

 

Celujący: 

5/5 celnych zagrywek wykonanych poprawną techniką 

Bardzo dobry: 

4/5 celnych zagrywek poprawnych technicznie 

Dobry: 

3/5 celnych zagrywek w wyznaczone miejsce 

Dostateczny: 

2/5 celnych zagrywek w wyznaczone miejsce 

Dopuszczający: 

1/5 zagrywek w wyznaczone miejsce 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia podjęcia próby wykonania ćwiczenia 

 

KOSZYKÓWKA 

 

 kozłowanie – oceniany jest atakujący i obrońca 

1. Sprawdzian rozpoczyna się od gry 1x1 bez piłki (niska postawa obrońcy, aktywna 

praca szeroko rozstawionych RR, w razie potrzeby użyte do bezpośredniej walki, NN 

szeroko rozstawione). 

2. Atakujący otrzymuje podanie – obrońca musi zachować się stosownie do zaistniałej 

sytuacji (odskakuje wstecz, RR ułożone w zależności od wysokości na jakiej znajduje 

się piłka;  

 

Celujący: 

Uczeń wykonuje ćwiczenia na bardzo wysokim poziomie 

Bardzo dobry: 

Dynamika widoczna w poczynaniach ćwiczących, łatwość i naturalność ruchów (obrońcy  

i atakującego). 

Dobry: 

Obrońca nadąża za atakującym, potrafi wybrać prawidłową postawę względem atakującego; 

popełnia błędy: krzyżuje nogi lub blokuje atakującego rozłożonymi i wyprostowanymi RR. 

Dostateczny: 

Krzyżuje nogi i blokuje atakującego rozłożonymi i wyprostowanymi RR. 

Dopuszczający: 

J.w. oraz dodatkowo „hołubce”, niezdarne ruchy. 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia podjęcia próby wykonania ćwiczenia 

 



 

AEROBIK, FITNESS 

 

Celujący: 

Uczeń potrafi przeprowadzić dowolnie wybrany moduł fitness z  grupą ćwiczących 

Bardzo dobry: 

Uczeń potrafi zaprezentować własny układ choreograficzny kroków bazowych z pracą rąk 

przy muzyce 

Uczeń potrafi przeprowadzić układ choreograficzny kroków bazowych z pracą rąk z grupą 

ćwiczących 

Dobry: 

Uczeń potrafi dokonać zmiany kroków w krótkim układzie choreograficznym bez muzyki 

zaproponowanym przez nauczyciela 

Uczeń potrafi połączyć układ kroków bazowych z pracą rąk w układzie, bez muzyki 

zaproponowanym przez nauczyciela 

Dostateczny: 

Uczeń potrafi dokonać zmiany kroków bazowych w układzie choreograficznym 

Dopuszczający: 

Uczeń zna podstawowe kroki bazowe (marsz, bieg, step-touch, V-step, heel-back, side to side, 

knee-up, chasse, mambo) 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia podjęcia próby wykonania ćwiczenia 

 

PIŁKA NOŻNA 

 

   - slalom z prowadzeniem piłki (drybling) zakończony strzałem na bramkę 

 

Celujący: 

Uczeń w prawidłowy sposób, dokładnie i pewnie, w szybkim tempie prowadzi piłkę nogą w 

slalomie i oddaje celny strzał na bramkę 

Bardzo dobry: 

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

strzał na bramkę jest celny 

Dobry:  

Właściwe dynamiczne tempo, dopuszczalne (2) dwa błędy techniczne strzał na bramkę jest 

celny 

Dostateczny: 

Tempo średnie, dopuszczalne (3) trzy błędy, w tym niecelny strzał  

Dopuszczający: 

Tempo wolne, niezdarność ruchów, duża liczba błędów technicznych w tym niecelny strzał 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia podjęcia próby wykonania ćwiczenia 

 

 

UNIHOKEJ 

 

- prowadzenie piłki kijem w slalomie, zakończonym strzałem na bramkę z powietrza (z 

uniesieniem piłki kijem) 



Celujący: 

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

odpowiednie tempo, dynamikę ruchów i oddaje celny strzał na bramkę we właściwy sposób 

Bardzo dobry: 

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

celny strzał na bramkę we właściwy sposób 

Dobry: 

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

strzał na bramkę we właściwy sposób 

Dostateczny: 

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

strzał na bramkę ale wykonany po ziemi 

Dopuszczający: 

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

niecelny strzał na bramkę wykonany po ziemi 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia wykonania zadania 

 

 

PIŁKA RĘCZNA 

 

- rzut do bramki w biegu 

 

 

Celujący: 

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

poziomie zgodnie z przepisami gry 

Bardzo dobry: 

Uczeń wykonuje ćwiczenie płynnie we właściwym tempie, zgodnie z przepisami gry Dobry 

Uczeń wykonuje ćwiczenie płynnie, nieco za wolno, zgodnie z przepisami gry 

Dostateczny: 

Uczeń wykonuje ćwiczenie wolno lub bardzo wolno z zachowaniem przepisów gry 

Dopuszczający: 

Uczeń stara się wykonać ćwiczenie lub wykonuje je bardzo wolno, starając się zachować przepisy gry, 

zna przepisy gry dotyczące błędu kroków i podwójnego kozłowania. 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia wykonania ćwiczenia 

   

   - poruszanie się w obronie i w ataku  

 

Celujący: 

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

poziomie zgodnie z przepisami gry 

Bardzo dobry: 

Uczeń porusza się dynamicznie na ugiętych nogach, właściwie prowadzi (ustawia) stopy 

i operuje RR we właściwej płaszczyźnie 

Dobry: 

Uczeń porusza się mało dynamicznie, zbyt wolno na ugiętych nogach, nie przestrzega właściwego 

ustawienia stóp, RR we właściwej płaszczyźnie 

Dostateczny: 



Uczeń wykonuje ćwiczenie wolno na prostych nogach, nie zwraca uwagi na ustawienie stóp, operuje 

RR we właściwej płaszczyźnie 

Dopuszczający: 

Uczeń wykonuje ćwiczenie bardzo wolno, na prostych nogach, stopy ustawia niewłaściwie, RR nie 

zachowują właściwej płaszczyzny 

Niedostateczny: 

Uczeń odmawia wykonania ćwiczenia 

 

 

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. 

 

 

 

 

 


