
POZIOM   WYMAGAŃ   EDUKACYJNYCH    KLASA  III ZSZ 

 

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 

 

- układ gimnastyczny wg inwencji uczniów 

- ćwiczenia z przyborem wg inwencji uczniów 

 

Celujący:  

Uczeń potrafi wykonać poprawnie zadanie, propozycje układów są ciekawe, trudność 

ćwiczeń na bardzo wysokim poziomie 

Bardzo dobry: Uczeń wykonuje ćwiczenia dynamicznie, płynnie i estetycznie, ćwiczenia są 

wykonywane  

w odpowiednim tempie, poprawnie technicznie 

Dobry: 



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

wolno, trudność ćwiczeń na średnim poziomie 

Dostateczny: 

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

ćwiczenia odpowiedniej sylwetki lecz zachowana jest płynność ruchu 

Dopuszczający: 

Uczeń 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 

 

- wykorzystanie poznanych elementów techniki w grze właściwej 

Celujący: 

Uczeń prawidłowo wykorzystuje wszystkie poznane umiejętności w grze, jest kapitanem 

drużyny, zna zasady taktyki gry, potrafi sędziować 

Bardzo dobry: 

Uczeń potrafi zastosować wszystkie poznane umiejętności techniczne i taktyczne w grze,  

Dobry: 

Uczeń stosuje większość poznanych elementów techniki w grze  

Dostateczny: 

Uczeń wykonuje elementy z błędami 

Dopuszczający: 

Uczeń stosuje niewiele elementów technicznych, ma kłopoty z płynnością gry 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia wzięcia udziału w grze 

 

                              - przepisy  gry, sędziowanie 

 

Celujący:  

Uczeń zna doskonale przepisy, potrafi zorganizować i przeprowadzić turniej, zna formy 

protokołowania zawodów i sędziowania 

Bardzo dobry:  

Uczeń zna przepisy gry i potrafi je zastosować w grze, nie popełnia błędów 

Dobry: 

Uczeń zna przepisy gry i potrafi je zastosować w grze, może zdarzyć się błędna interpretacja 

przepisu 

Dostateczny: 

Uczeń zna podstawowe przepisy gry i potrafi je zastosować w grze, błędnie interpretuje 

niektóre punkty przepisów 

Dopuszczający: 

Uczeń zna ogólne zasady gry  

Niedostateczny:  

Uczeń nie przystępuje do odpowiedzi lub sprawdzianu. 

 

 



KOSZYKÓWKA 

 

- Sprawdzian obejmuje  umiejętność wykorzystania poznanych elementów technicznych 

i taktycznych w grze 

 

Celujący: 

Uczeń jest liderem drużyny, potrafi w odpowiednim tempie i na wysokim poziomie 

technicznym grać, rozgrywa piłkę między zawodnikami, potrafi wykonać celny rzut na kosz, 

wracać do obrony, zna podstawowe zasady gry, potrafi sędziować 

Bardzo dobry: 

Uczeń aktywnie uczestniczy w grze, potrafi w odpowiednim tempie i na wysokim poziomie 

technicznym kozłować, rozgrywa piłkę między zawodnikami, potrafi wykonać celny rzut na 

kosz, wracać do obrony, zna podstawowe zasady gry 

Dobry: 

Uczeń potrafi w odpowiednim tempie i technicznie prowadzić piłkę, rozgrywa piłkę między 

zawodnikami, potrafi wykonać celny rzut na kosz, wracać do obrony, zna podstawowe zasady 

gry 

Dostateczny: 

Uczeń potrafi kozłować piłkę, rozgrywa piłkę między zawodnikami, zdarzają mu się błędy 

techniczne 

Dopuszczający: 

Uczeń słabo technicznie prowadzi piłkę, niecelnie rozgrywa piłkę między zawodnikami, 

potrafi  wykonać rzut na kosz 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia podjęcia próby wykonania ćwiczenia 

 

                              - przepisy  gry, sędziowanie 

 

Celujący:  

Uczeń zna doskonale przepisy, potrafi zorganizować i przeprowadzić turniej, zna formy 

protokołowania zawodów i sędziowania 

Bardzo dobry:  

Uczeń zna przepisy gry i potrafi je zastosować w grze, nie popełnia błędów 

Dobry: 

Uczeń zna przepisy gry i potrafi je zastosować w grze, może zdarzyć się błędna interpretacja 

przepisu 

Dostateczny: 

Uczeń zna podstawowe przepisy gry i potrafi je zastosować w grze, błędnie interpretuje 

niektóre punkty przepisów 

Dopuszczający: 

Uczeń zna ogólne zasady gry  

Niedostateczny:  

Uczeń nie przystępuje do odpowiedzi lub sprawdzianu. 

 

AEROBIK, FITNESS 

 

- znajomość różnych rodzajów form fitness 



 

Celujący: 

Uczeń zna różne rodzaje fitness i potrafi je  zaprezentować, samodzielnie tworzy choreografię 

Bardzo dobry: 

Uczeń potrafi przeprowadzić układ ćwiczeń fitness z muzyką, zgodny  

z tokiem zaproponowanym przez nauczyciela 

Dobry: 

Uczeń potrafi połączyć ćwiczenia z muzyką 

Dostateczny: 

Uczeń potrafi zaprezentować przykłady ćwiczeń wzmacniających, rozciągających 

Dopuszczający: 

Uczeń  rozróżnia  ćwiczenia na poszczególne partie mięśniowe 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia wykonania ćwiczeń 

 

PIŁKA NOŻNA 

 

- Sprawdzian obejmuje  umiejętność wykorzystania poznanych elementów    

technicznych i taktycznych w grze 

 

Celujący: 

Uczeń wykonuje zadnie na bardzo wysokim poziomie w sytuacjach trudnych potrafi uzyskać 

przewagę, potrafi szybko wycofać się do obrony, zdobyć piłkę, wykonuje drybling z piłka w 

szybkim tempie i potrafi zdobyć bramkę 

Bardzo dobry: 

Uczeń bardzo dobrze rozgrywa piłkę pomiędzy zawodnikami, wycofuje się do obrony, potrafi 

wykonać drybling z piłką, jest pewny i zdecydowany w swoich działaniach, zdobywa bramki 

Dobry: 

Uczeń rozgrywa piłkę pomiędzy zawodnikami, potrafi wykonać drybling z piłką, brak mu 

zdecydowania w swoich działaniach 

Dostateczny: 

Uczeń potrafi rozgrywać piłkę pomiędzy zawodnikami, lecz podania są często niecelne, słabo 

wykonuje drybling z piłką, brak mu zdecydowania w swoich działaniach 

Dopuszczający: 

Uczeń ma problemy z rozegraniem piłki, słabo wykonuje drybling z piłką, brak mu 

zdecydowania w swoich działaniach 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia podjęcia próby wykonania ćwiczenia 

 

                              - przepisy  gry, sędziowanie 

 

Celujący:  

Uczeń zna doskonale przepisy, potrafi zorganizować i przeprowadzić turniej, zna formy 

protokołowania zawodów i sędziowania 

Bardzo dobry:  

Uczeń zna przepisy gry i potrafi je zastosować w grze, nie popełnia błędów 

Dobry: 



Uczeń zna przepisy gry i potrafi je zastosować w grze, może zdarzyć się błędna interpretacja 

przepisu 

Dostateczny: 

Uczeń zna podstawowe przepisy gry i potrafi je zastosować w grze, błędnie interpretuje 

niektóre punkty przepisów 

Dopuszczający: 

Uczeń zna ogólne zasady gry  

Niedostateczny:  

Uczeń nie przystępuje do odpowiedzi lub sprawdzianu. 

 

UNIHOKEJ 

 

- Sprawdzian obejmuje umiejętność rozegrania meczu  

 

Celujący: 

Uczeń jest liderem drużyny, potrafi w odpowiednim tempie i na wysokim poziomie 

technicznym prowadzić piłkę kijem, rozgrywa piłkę między zawodnikami, potrafi oddać 

celny strzał na bramkę, wracać do obrony, zna podstawowe zasady gry 

Bardzo dobry: 

Uczeń aktywnie uczestniczy w grze, potrafi w odpowiednim tempie i na wysokim poziomie 

technicznym prowadzić piłkę kijem, rozgrywa piłkę między zawodnikami, potrafi oddać 

celny strzał na bramkę, wracać do obrony, zna podstawowe zasady gry 

Dobry: 

Uczeń potrafi w odpowiednim tempie i technicznie prowadzić piłkę kijem, rozgrywa piłkę 

między zawodnikami, potrafi oddać strzał na bramkę, wracać do obrony, zna podstawowe 

zasady gry 

Dostateczny: 

Uczeń potrafi w odpowiednim tempie i technicznie prowadzić piłkę kijem, rozgrywa piłkę 

między zawodnikami, potrafi oddać strzał na bramkę, wracać do obrony 

Dopuszczający: 

Uczeń w wolnym tempie i słabo technicznie prowadzi piłkę kijem, niecelnie rozgrywa piłkę 

między zawodnikami, potrafi oddać strzał na bramkę 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia podjęcia próby wykonania ćwiczenia 

 

                              - przepisy  gry, sędziowanie 

 

Celujący:  

Uczeń zna doskonale przepisy, potrafi zorganizować i przeprowadzić turniej, zna formy 

protokołowania zawodów i sędziowania 

Bardzo dobry:  

Uczeń zna przepisy gry i potrafi je zastosować w grze, nie popełnia błędów 

Dobry: 

Uczeń zna przepisy gry i potrafi je zastosować w grze, może zdarzyć się błędna interpretacja 

przepisu 

Dostateczny: 



Uczeń zna podstawowe przepisy gry i potrafi je zastosować w grze, błędnie interpretuje 

niektóre punkty przepisów 

Dopuszczający: 

Uczeń zna ogólne zasady gry  

Niedostateczny:  

Uczeń nie przystępuje do odpowiedzi lub sprawdzianu 

 

PIŁKA RĘCZNA 

 

- wykorzystanie poznanych elementów techniki i taktyki gry w grze właściwej 

 

Celujący: 

Uczeń jest liderem drużyny, potrafi w odpowiednim tempie i na wysokim poziomie 

technicznym grać, rozgrywa piłkę między zawodnikami, potrafi oddać celny strzał na bramkę, 

wracać do obrony, zna podstawowe zasady gry 

Bardzo dobry: 

Uczeń aktywnie uczestniczy w grze, potrafi w odpowiednim tempie i na wysokim poziomie 

technicznym kozłować, rozgrywa piłkę między zawodnikami, potrafi oddać celny strzał na 

bramkę, wracać do obrony, zna podstawowe zasady gry 

Dobry: 

Uczeń potrafi w odpowiednim tempie i technicznie prowadzić piłkę, rozgrywa piłkę między 

zawodnikami, potrafi oddać strzał na bramkę, wracać do obrony, zna podstawowe zasady gry 

Dostateczny: 

Uczeń potrafi w odpowiednim tempie i technicznie prowadzić piłkę, rozgrywa piłkę między 

zawodnikami, potrafi oddać strzał na bramkę, wracać do obrony 

Dopuszczający: 

Uczeń w wolnym tempie i słabo technicznie prowadzi piłkę, niecelnie rozgrywa piłkę między 

zawodnikami, potrafi oddać strzał na bramkę 

Niedostateczny:  

Uczeń odmawia podjęcia próby wykonania ćwiczenia 

 

                              - przepisy  gry, sędziowanie 

 

Celujący:  

Uczeń zna doskonale przepisy, potrafi zorganizować i przeprowadzić turniej, zna formy 

protokołowania zawodów i sędziowania 

Bardzo dobry:  

Uczeń zna przepisy gry i potrafi je zastosować w grze, nie popełnia błędów 

Dobry: 

Uczeń zna przepisy gry i potrafi je zastosować w grze, może zdarzyć się błędna interpretacja 

przepisu 

Dostateczny: 

Uczeń zna podstawowe przepisy gry i potrafi je zastosować w grze, błędnie interpretuje 

niektóre punkty przepisów 

Dopuszczający: 

Uczeń zna ogólne zasady gry  

Niedostateczny:  

Uczeń nie przystępuje do odpowiedzi lub sprawdzianu 



TENIS STOŁOWY 

 

- przepisy gry, zasady sędziowania 

- wykorzystanie poznanych element ów w grze singlowej i deblowej 

 

Celujący:  

Uczeń zna doskonale zasady gry pojedynczej i deblowej, potrafi zorganizować  

i przeprowadzić turniej, zna formy protokołowania zawodów 

Bardzo dobry:  

Uczeń zna przepisy gry pojedynczej i deblowej i potrafi je zastosować w grze, nie popełnia 

błędów 

Dobry: 

Uczeń zna przepisy gry pojedynczej i deblowej i potrafi je zastosować w grze, może zdarzyć 

się błędna interpretacja przepisu 

Dostateczny: 

Uczeń zna podstawowe przepisy gry pojedynczej i deblowej i potrafi je zastosować w grze, 

błędnie interpretuje niektóre punkty przepisów 

Dopuszczający: 

Uczeń zna ogólne zasady gry pojedynczej i podwójnej, podejmuje próbę rozegrania meczu 

Niedostateczny:  

Uczeń nie przystępuje do odpowiedzi lub sprawdzianu, nie uczestniczy w grze. 

 

 

 


