
Zarówno ocena semestralna, jak i końcowa z wychowania fizycznego jest wypadkową ocen z trzech dziedzin: 
I. Poziom umiejętności ruchowych i elementów technicznych. 

Ocena w tym obszarze dokonywana jest na koniec semestru i koniec roku szkolnego na podstawie ocen cząstkowych uzyskiwanych ze sprawdzianów 

umiejętności przewidzianych dla danego poziomu nauki. Oto jak wyglądają kryteria ocen dla poszczególnych zadań kontrolno – oceniających. 

ZADANIA K0NTROLNO-OCENIAJĄCE DLA KLASY IV 

Zadanie Celująca Bardzo dobra Dobra  Dostateczna Dopuszczająca Niedostateczna 

Siatkówka 
Zagrywka sposobem dolnym z 
odległości 3 m. od siatki zawieszonej 
na wysokości 2,05 metra. Liczy się 
ilość prawidłowo przebitych piłek na 
drugą stronę siatki. 12 X 

12/12 piłek 10/12 8/12 6/12 4/12 2/12 

Siatkówka 
Pozycja wyjściowa-siad skrzyżny w 
odległości 1,5 m. od siatki, piłka 
trzymana na wysokości czoła z 
dłońmi ułożonymi w tzw. 
„koszyczek”. Energicznym 
wyprostem RR w łokciach należy 
przerzucić piłkę nad siatką. 12X 

12/12 piłek 10/12 8/12 6/12 4/12 2/12 

Koszykówka 
Kozłowanie na wprost ręką wiodącą, 
po okrążeniu pachołka następuje 
zmiana ręki i powrót na linię startu. 
Odległość do pokonania to 2 x 15 m. 
W czasie kozłowania nie można 
chwytać piłki oburącz. 

Uczeń porusza 
się bardzo 
szybko stosując 
prawidłową 
technikę 
kozłowania. 

Uczeń porusza 
się szybko 
stosując 
prawidłowe 
parametry 
ruchu. 

Uczeń porusza 
się ze średnią 
szybkością nie 
popełniając 
większych 
błędów. 

Uczeń porusza 
truchtem 
popełniając 
niekiedy błędy. 

Uczeń porusza 
się truchtem, ma 
kłopot z 
płynnością 
ruchu. 

Uczeń 
maszeruje, 
często gubi 
piłkę. 

Koszykówka 
Rzut z dwutaktu po biegu z 

Prawidłowa 
technika, 6/6 

Prawidłowa 
technika,5- 4/6 

Prawidłowa 
technika,3- 2/6 

Niewielkie 
nieprawidłowości 

Brak celnych 
rzutów znaczne 

Poważne błędy 
w technice 



pobraniem piłki od trzymającego ją 
współćwiczącego. Dwutakt 
wykonuje się trzy razy z prawej, trzy 
z lewej strony. Celne rzuty 
podwyższają ocenę. 

celnych. celnych. celnych. w technice, 1/6 
celnych 

błędy w technice 
ruchu. 

ruchu. 

Piłka nożna 
Prowadzenie piłki w bieguna 
odcinku 2 x 15m. w jedną stronę 
prawą nogą, okrążenie pachołka, 
powrót  -prowadzenie piłki lewą 
nogą, na koniec zatrzymanie piłki 
podeszwą. 

Uczeń prowadzi  
szybko piłkę 
zarówno prawą, 
jak i lewą nogą, 
nie odskakuje 
ona dalej niż na 
dwa kroki. 

Uczeń sprawnie 
prowadzi piłkę 
obiema nogami, 
która czasami 
odskakuje dalej 
niż dwa kroki. 

Uczeń panuje  
nad piłką, ale 
wyraźnie widać, 
że noga 
niewiodąca jest 
mniej 
precyzyjna. 

Uczeń słabo 
sobie radzi z 
zadaniem 
zarówno jedną, 
jak i drugą nogą, 
czasami 
prowadzi w 
marszu. 

Uczeń wolno 
prowadzi piłkę 
truchtem lub 
maszerując, 
czasem pomaga 
sobie rękoma. 

Uczeń 
kompletnie  nie 
panuje nad piłką, 
która często mu 
„ucieka”. 
Wielokrotnie 
pomaga sobie 
rękoma. 

Piłka nożna 
Strzały do bramki wewnętrznym 
podbiciem nogi wiodącej piłką 
stojącą w odległości 8 m od bramki. 
W przypadku dziewcząt piłka może 
się toczyć, w przypadku chłopców 
musi przekraczać linię bramkową 
bez dotykania podłoża. 

Prawidłowa 
technika. 
6/6 celnych 

Prawidłowa 
technika. 
5/6 celnych 

Technika nieco 
odbiegająca od 
normy. 
4/6 celnych 

Technika nieco 
odbiegająca od 
normy. 
3/6 celnych 

Technika mocno 
odbiegająca od 
normy. 
2/6 celnych 

Technika strzału 
nie przypomina 
wzorcowej. 
0-1/6 celnych 

Gimnastyka 
Przewrót w przód z przysiadu do 
przysiadu podpartego. Błędy: 
1.Zbyt płaskie plecy. 
2.Broda nie przyciągnięta do kl. 
piersiowej. 
3.Przewrót przez bark a nie kark. 
4.Rozwarte kolana. 
5.Brak wyprostu w stawach 
kolanowych i skokowych w 
środkowej fazie przewrotu. 
 

Ćwiczenie 
wykonane 
bezbłędnie. 

1 błąd 2 błędy 3 błędy  4 błędy 5 błędów 



Gimnastyka 
Układ gimnastyczny.  
Wejście na ławeczkę, pozycja 
równoważna na 1N, 4 kroki w przód 
z pogłębieniem, wspięcie na palcach 
i obrót o 180 stopni, stanie 
równoważne na 1N druga N ugięta 
w przód, ręka przeciwna w przód, 
druga w bok,, 3 kroki w tył, przysiad, 
obrót w przysiadzie o 180 stopni i 
wyprost T, zeskok w bok do PZ. 
Błędy: 
1.Brak wytrzymania. 
2.Zachwianie. 
3.Niedostateczne pogłębienie 
kroków. 
4.NN i RR ugięte w stawach. 
5.Zeskok niski, brak ustania. 
 

Ćwiczenie 
wykonane 
bezbłędnie. 

1 błąd 2 błędy 3 błędy 4 błędy  5 błędów 

 

ZADANIA KONTROLNO OCENIAJĄCE DLA KLASY V 

Zadanie Celująca Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca Niedostateczna 

Siatkówka 
Zagrywka sposobem dolnym. 
Uczeń deklaruje przed 
sprawdzianem z jakiej odległości 
będzie serwował: 6, 5 czy 4 metrów 
od siatki. Wykonuje 10 zagrywek. 
 

10-9/10 celnych 
z odległości6 m. 

8-7/10 celnych z 
odległości 6 m. 
10-8/10 celnych 
z odległości 5 m. 

6-5/10 celnych z 
odległości 6 m. 
7-6/10 celnych z 
odległości 5 m. 
10-7 celnych z 
odległości 4 m. 

4-3/10 celnych z 
odległości 6 m. 
5-4/10 celnych z 
odległości 5 m. 
6-5/10 celnych z 
odległości 4 m. 

2-1/10 celnych z 
odległości 6 m. 
3-2/10 celnych z 
odległości 5 m. 
4-3/10 celnych z 
odległości 4 m. 

0/10 celnych z 
odległości 6 m. 
1/10 celnych z 
odległości 5 m. 
2/10 celnych z 
odległości 4 m. 

Siatkówka 
Odbicie sposobem oburącz górnym. 
Uczeń wykonuje 6 odbić. Ocenie 

Uczeń spełnia 
wszystkie 
warunki. 

Uczeń nie 
spełnia jednego 
warunku. 

Uczeń nie 
spełnia dwóch 
warunków. 

Uczeń nie spełnia 
trzech 
warunków. 

Uczeń nie 
spełnia czterech 
warunków. 

Uczeń nie 
spełnia żadnego 
warunku. 



podlega technika odbić według 
następujących kryteriów: 
1.Stopy ustawione rozkrocznie lub 
rozkroczno – wykrocznie. 
2.Ramiona i nogi ugięte w fazie 
przyjęcia. 
3.Dynamiczny wyprost RR i NN w 
fazie odbicia. 
4.Dłonie ułożone w koszyczek, 
zgięte grzbietowo. 
5.Kontakt z piłką tuż ponad głową. 

Koszykówka 
Kozłowanie slalomem ze zmianą ręki 
kozłującej. Kozłować powinna ręka 
dalsza od pachołka. Uczeń kozłuje 
na dystansie 2 x 15 m. 

Uczeń szybko i 
płynnie kozłuje 
zmieniając rękę 
w odpowiednim 
momencie. 

Uczeń szybko 
kozłuje 
zmieniając rękę, 
ale jego technika 
pozostawia 
nieco do 
życzenia 

Uczeń kozłuje 
piłkę z 
umiarkowaną 
szybkością ale 
nie zawsze 
zmienia rękę w 
odpowiednim 
czasie. 

Uczeń kozłuje 
piłkę dość wolno, 
czasem zmienia 
rękę w 
nieodpowiednim 
czasie. 

Uczeń kozłuje  
wolno często 
zapominając o 
zmianie ręki i 
gubiąc piłkę. 

Uczeń nie 
panuje nad piłką, 
nie wie kiedy 
powinien 
zmienić rękę 

Koszykówka 
Rzut z dwutaktu po zatrzymaniu na 
jedno tempo. Dwutakt wykonuje się 
trzy razy z prawej, trzy z lewej 
strony. Celne rzuty podwyższają 
ocenę. 

Prawidłowa 
technika, 6/6 
celnych. 

Prawidłowa 
technika,5- 4/6 
celnych. 

Prawidłowa 
technika,3- 2/6 
celnych. 

Niewielkie 
nieprawidłowości 
w technice, 1/6 
celnych 

Brak celnych 
rzutów znaczne 
błędy w technice 
ruchu. 

Poważne błędy 
w technice 
ruchu. 

Piłka nożna 
Slalom z prowadzeniem piłki 
dowolną nogą. Slalom tworzy 6 
pachołków ustawionych co 2 metry. 
Uczniowie prowadza piłkę w obie 
strony kończąc zatrzymaniem piłki 
podeszwą. Za dotknięcie pachołka 
dodawane jest 2 sekundy. 

Normy  
 

czasowe  uzależnione od poziomu grupy. 



Piłka nożna 
Strzały do bramki po prowadzeniu 
piłki 5 metrów. 
W przypadku dziewcząt piłka może 
się toczyć, w przypadku chłopców 
musi przekraczać linię bramkową 
bez dotykania podłoża. 
Próbę wykonuje się 6 razy. Strzały 
wykonywane z około 8-10 metrów. 

6/6 celnych 5/6 celnych 4/6 celnych 3/6 celnych 2/6 celnych 1/6 celnych 

Gimnastyka 
Przewrót w tył z przysiadu do 
przysiadu podpartego. Błędy: 
1.Za słabe przetoczenie w tył. 
2.Słabe skulenie, plecy proste, broda 
nie dotyka mostka. 
3.Zbyt słabe odepchnięcie rękoma w 
końcowej fazie przewrotu. 
4.W czasie przewrotu stanie na 
głowie. 
5.Przetoczenie przez bark. 
 

Ćwiczenie 
wykonane 
bezbłędnie. 

1 błąd 2 błędy 3 błędy 4 błędy 5 błędów 

Gimnastyka 
Przerzut bokiem. Błędy: 
1.Brak pełnego zamachu. 
2.Przerzut nie jest wykonywany w 
jednej płaszczyźnie. 
3.Załamanie w stawach biodrowych. 
4.Uginanie ramion i nóg. 
5.Brak kolejnego postawienia rąk i 
nóg. 

Ćwiczenie 
wykonane 
bezbłędnie. 

1 błąd 2błędy 3 błędy 4 błędy 5 błędów 

 

ZADANIA KONTROLNO – OCENIAJĄCE DLA KLASY VI 



Zadanie Celująca Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca Niedostateczna 

Siatkówka 
Zagrywka sposobem górnym 10 razy 
z odległości 5 m. 

10/10 celnych 8/10 6/10 4/10 2/10 0/10 

Siatkówka 
Odbicie sposobem oburącz dolnym. 
Uczeń wykonuje 6 odbić. Ocenie 
podlega technika odbić według 
następujących kryteriów: 
1.Stopy ustawione rozkrocznie lub 
rozkroczno – wykrocznie. 
2.Nogi ugięte, tułów pochylony. 
3.Ramiona wyprostowane, dłonie 
jedna na drugiej, kciuki złączone. 
4.Kontakt z piłką następuje z 
przydłoniowymi, wewnętrznymi 
częściami przedramion. 
5.Wyprost nóg i uniesienie 
wyprostowanych RR w momencie 
odbicia. 

Uczeń spełnia 
wszystkie 
warunki. 

Uczeń nie 
spełnia jednego 
warunku. 

Uczeń nie 
spełnia dwóch 
warunków. 

Uczeń nie spełnia 
trzech 
warunków. 

Uczeń nie 
spełnia czterech 
warunków. 

Uczeń nie 
spełnia żadnego 
warunku. 

Koszykówka 
Rzut z dwutaktu po kozłowaniu ze 
środka boiska. Dwutakt wykonuje 
się trzy razy z prawej, trzy razy z 
lewej strony. 

Prawidłowa 
technika, 6/6 
celnych. 

Prawidłowa 
technika,5- 4/6 
celnych. 

Prawidłowa 
technika,3- 2/6 
celnych. 

Niewielkie 
nieprawidłowości 
w technice, 1/6 
celnych 

Brak celnych 
rzutów znaczne 
błędy w technice 
ruchu. 

Poważne błędy 
w technice 
ruchu. 

Koszykówka 
Rzuty jednorącz z linii rzutów 
wolnych. Ćwiczący wykonuje  
10 prób. 

10-9/10 celnych 8-6/10 celnych 5-3/10 celnych 2/10 celnych 1/10 celnych 0/10 celnych 

Piłka nożna 
Żonglerka w ciągu 30 sekund. Liczy 
się ilość odbić piłki każdą częścią 
ciała oprócz rąk. Ćwiczący 

CH > 25 
DZ > 15 

CH 20 – 25 
DZ 13 - 15 

CH 15 – 20 
DZ 10 - 12 

CH 10 – 15 
DZ 7 - 9 

CH 5 – 10 
DZ 4 - 6 

CH 0 – 5 
DZ 0 - 3 



rozpoczyna sprawdzian trzymając 
piłkę w rękach. 

Piłka nożna 
Prowadzenie piłki slalomem 
zakończone strzałem do bramki, trzy 
razy prawą, trzy razy lewą nogą. 
Dziewczęta strzelają wyłącznie  
nogą wiodącą. Slalom stanowi 5 
pachołków ustawionych w 
odległości 2 m. 

6/6 celnych 5/6 celnych 4/6 celnych 3 - 2/6 celnych  1/6 celnych 0/6 celnych 

Gimnastyka 
Skok rozkroczny przez kozioł. Błędy: 
1.Nieprawidłowe odbicie od 
odskoczni. 
2.Brak zamachu NN w tył po odbiciu 
od odskoczni. 
3.Zbyt bliskie ułożenie RR na koźle. 
4.Ugięcie NN w stawach 
kolanowych w czasie lotu. 
5.Zachwiane lądowanie. 
 
Gimnastyka 
Stanie na rękach z uniku 
podpartego. Błędy: 
1.Nieprawidłowe ułożenie rąk. 
2.Niewłaściwy zamach i odbicie. 
3.Brak uniesienia głowy w tył. 
4.Brak ustawienia tułowia , barków, 
nóg w jednej linii. 
5.Palce stóp nie są obciągnięte. 

Ćwiczenie 
wykonane 
bezbłędnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ćwiczenie  
wykonane 
bezbłędnie. 

1 błąd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 błąd 

2 błędy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 błędy 

3 błędy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 błędy 

4 błędy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 błędy 

5 błędów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 błędów 

 

ZADANIA KONTROLNO – OCENIAJĄCE DLA KLASY VII 



  Zadanie Celująca Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca Niedostateczna 

Siatkówka 
Zagrywka sposobem górnym 10 razy 
z odległości  7 metrów 

10/10 celnych 8/10 6/10 4/10 2/10 0/10 

Siatkówka  
Wystawianie piłki w przód 10X. 
Ćwiczący ustawiony przy siatce w 
połowie jej długości. Z własnego 
podrzutu wystawia piłkę do 
sąsiedniej strefy przy siatce na 
odpowiednią wysokość i odległość. 
 

10/10 celnych 8/10 6/10 4/10 2/10 0/10 

Koszykówka 
Rzut z dwutaktu po kozłowaniu 
slalomem. Trzy razy z lewej, trzy 
razy z prawej strony. Ćwiczący 
wykonuje slalom złożony z 5 
pachołków ustawionych co 2 metry. 
 

Prawidłowa 
technika, 6/6 
celnych. 

Prawidłowa 
technika,5- 4/6 
celnych. 

Prawidłowa 
technika,3- 2/6 
celnych. 

Niewielkie 
nieprawidłowości 
w technice, 1/6 
celnych 

Brak celnych 
rzutów znaczne 
błędy w technice 
ruchu. 

Poważne błędy 
w technice 
ruchu. 

Koszykówka 
Rzuty do kosza jednorącz z trzech 
pozycji: trzy razy z linii rzutów 
wolnych, trzy razy z lewej strony, 
trzy razy z prawej strony i ostatni raz 
z  wybranego miejsca. 

10-9/10 celnych 8-6/10 celnych 5-3/10 celnych 2/10 celnych 1/10 celnych 0/10 celnych 

Piłka nożna 
Uderzenie piłki do bramki z 
powietrza prostym podbiciem nogą 
wiodącą po koźle z odległości 7 m. 
 6 prób. 

6/6 celnych 5/6 celnych 4/5 celnych  3/6 celnych 2/6 celnych 1/6 celnych 

Piłka nożna 
Prowadzenie piłki po kopercie 
prawą i lewą nogą. 

Normy czasowe  uzależnione od poziomu grupy. 



Dziewczęta prowadzą piłkę tylko 
nogą wiodącą. 

Gimnastyka 
Skok kuczny przez skrzynię wszerz. 

Uczeń 
prawidłowo 
wykonuje skok, 
lądowanie bez 
zachwiania, w 
miejscu. 

Uczeń 
prawidłowo 
wykonuje skok, 
lądowanie 
zachwiane lub 
kroki. 

Uczeń przy 
przeskoku 
dotyka stopami 
skrzyni. 

Uczeń po odbiciu 
od odskoczni 
ląduje na skrzyni 
w przysiadzie 
obunóż. 

Uczeń po odbiciu 
od odskoczni 
ląduje w siadzie 
klęcznym na 
skrzyni. 

Uczeń nie 
podejmuje 
próby. 

Gimnastyka 
Piramidy dwójkowe. 

Duży stopień 
trudności, 
ćwiczący 
występują w obu 
rolach. 

Duży stopień 
trudności, 
podział ról ściśle 
określony. 

Średni poziom 
trudności, 
ćwiczący 
występują w obu 
rolach. 

Średni poziom 
trudności, 
podział ról ściśle 
określony. 

Niski poziom 
trudności 

Ćwiczący nie 
podejmuje 
próby. 

 

ZADANIA KONTROLNO – OCENIAJĄCE DLA KLASY VIII 

  Zadanie Celująca Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca Niedostateczna 

Siatkówka 
Zagrywka sposobem górnym 10 razy 
z odległości  9 m. w określone strefy 
boiska: po 3 razy w lewą, środkową, 
prawą i ostatni raz w dowolną strefę 
boiska. 

10-9/10 celnych 8-6/10 5-3/10 2/10 1/10 0/10 

Siatkówka 
Zbicie piłki –trzy próby. 
Kryteria:  
1.Doskok na obie NN. Kontakt stóp z 
podłogą kolejno przez pięty na 
śródstopie. 
2.Wyskok przez dynamiczny wyprost 
NN i tułowia. 
3.Zamach przez przeniesienie RR 
przodem ponad poziom głowy, 

Zadanie 
wykonane 
prawidłowo 

1 błąd 2 błędy 3 błędy 4 błędy 5 błędów 



ramię uderzające ugięte w stawie 
łokciowym za głową. 
4.Uderzenie ręką prostą w stawie 
łokciowym z przodu, w największym 
możliwym zasięgu. 
5.Prawidłowe lądowanie na ugięte 
NN z wyhamowaniem ruchu ciała w 
przód. 
 

Koszykówka 
Rzut do kosza z biegu po podaniu z 
lewej i prawej strony boiska. Sześć 
prób, po trzy z każdej strony. 
 

Prawidłowa 
technika, 6/6 
celnych. 

Prawidłowa 
technika,5- 4/6 
celnych. 

Prawidłowa 
technika,3- 2/6 
celnych. 

Niewielkie 
nieprawidłowości 
w technice, 1/6 
celnych 

Brak celnych 
rzutów znaczne 
błędy w technice 
ruchu. 

Poważne błędy 
w technice 
ruchu. 

Koszykówka 
Rzuty do kosza jednorącz z wyskoku 
po odbiciu z miejsca z odległości 5 m 
od kosza. 10 prób. 

10-9/10 celnych 8-6/10 celnych 5-3/10 celnych 2/10 celnych 1/10 celnych 0/10 celnych 

Piłka nożna 
Uderzenie piłki do bramki z 20 m. 
nogą wiodącą. W przypadku 
chłopców  piłka musi przekroczyć 
linię bramkową w powietrzu, w 
przypadku dziewcząt po ziemi. 10X 

10-9/10 celnych 8-6/10 celnych 5-3/10 celnych  2/10 celnych 1/10 celnych 0/10 celnych 

Piłka nożna 
Prowadzenie piłki wiodącą nogą 
wewnętrznym i zewnętrznym 
podbiciem. Tor tworzy 6 pachołków, 
które ćwiczący pokonuje dookoła 
raz zewnętrznym, raz wewnętrznym 
podbiciem, po pokonaniu ostatniego 
powrót po prostej z zatrzymaniem 
piłki podeszwą za linią mety. 

Normy czasowe  uzależnione od poziomu grupy. 



Gimnastyka 
Stanie na głowie z różnych pozycji 
wyjściowych, 

Uczeń wykonuje 
ćwiczenie siłowo 
ze skłonu 
podpartego w 
przód w 
rozkroku. 

Uczeń wykonuje 
ćwiczenie z klęku 
podpartego. 

Uczeń wykonuje 
ćwiczenie z 
przysiadu 
podpartego. 

Uczeń wykonuje 
ćwiczenie z 
nogami ugiętymi 
w stawach 
kolanowych. 

Uczeń nie jest w 
stanie utrzymać 
równowagi w 
pozycji stania na 
głowie w ciągu 3 
sekund. 

Uczeń nie 
podejmuje 
próby. 

Gimnastyka 
Piramidy trójkowe. 

Duży stopień 
trudności, 
ćwiczący 
występują w co 
najmniej dwóch 
rolach. 

Duży stopień 
trudności, 
podział ról ściśle 
określony. 

Średni poziom 
trudności, 
ćwiczący 
występują w co 
najmniej dwóch 
rolach. 

Średni poziom 
trudności, 
podział ról ściśle 
określony. 

Niski poziom 
trudności 

Ćwiczący nie 
podejmuje 
próby. 

 

 

II. Postęp w usprawnianiu swojej wydolności i sprawności. 

Ocena w tym obszarze dokonywana jest na koniec semestru i koniec roku szkolnego na podstawie ocen cząstkowych ze sprawdzianów zdolności 

motorycznych. Uczeń jest oceniany za  indywidualny postęp wyników bez względu na ich wartość, najpierw w stosunku do diagnozy wstępnej, a następnie w 

stosunku do najlepszego uzyskanego wyniku. Dopuszcza się odstępstwa od ww. kryteriów, jeżeli obniżenie sprawności nastąpiło w wyniku długotrwałej 

choroby lub kontuzji. Ocenie podlegają następujące zdolności  motoryczne: 

- wytrzymałość 

- szybkość 

- skoczność 

- siła 

- zwinność 

- gibkość 

 



III. Postawa, zachowanie oraz zaangażowanie ucznia. 

Ocena w tym  obszarze dokonywana jest na koniec semestru i koniec roku szkolnego z uwzględnieniem następujących elementów: 

- Udział w szkolnych  i pozaszkolnych imprezach rekreacyjno – sportowych – jako zawodnik, pomocnik sędziego, pomocnik organizatora, protokolant, 

sprawozdawca, odpowiednio zaangażowany kibic. 

- Uzyskiwanie znaczących osiągnięć sportowych na szczeblu dzielnicy, miasta, powiatu lub województwa w zawodach szkolnych organizowanych przez 

Szkolny Związek Sportowy. 

- Podejmowanie maksymalnego wysiłku dostosowanego do własnych możliwości. 

- Sumienność wykonywania poleceń i ćwiczeń. 

- Szacunek do nauczyciela, innych uczniów i pracowników szkoły. 

- Przestrzeganie przepisów i regulaminów poszanowania mienia sportowego szkoły oraz dbałość o przyrządy i przybory. 

-Systematyczny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

- Przygotowanie i  dbałość o estetykę stroju oraz przestrzeganie zasad higieny osobistej. 

- Odpowiednie zachowanie, dyscyplina na lekcji, kultura słowa, postępowanie zgodnie z zasadą kulturalnego uczestnictwa i kibicowania podczas zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

- Pomoc uczniom mniej zdolnym ruchowo. 

- Organizowanie przyborów do ćwiczeń, porządkowanie obiektów sportowych szkoły. 

- Prace dekoracyjne, opracowanie gazetki (lub innych materiałów informacyjnych) o tematyce zdrowotnej lub sportowej. 

 

 

 


