
Wymagania edukacyjne w zakresie wychowania fizycznego 

w klasie VIII B szkoły podstawowej 

 

Wymagania ogólne kształcenia i wychowania fizycznego obejmują : 

• Kształcenie umiejętności rozpoznawania i oceny własnego rozwoju oraz sprawności fizycznej 

• Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej 

• Poznawanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej 

• Kształtowanie umiejętności rozumienia  związku aktywności fizycznej ze zdrowiem oraz prak-

tykowania zachowań prozdrowotnych 

• Kształtowanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających całożyciowej aktywności 

fizycznej 

Szczegółowe wymagania edukacyjne : 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

a ponadto: 

➢ Jest zawsze przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój 

sportowy 

➢ Nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobi-

stych 

➢ Charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej 

➢ Używa właściwych sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w klasie oraz 

w stosunku do nauczyciela oraz innych pracowników szkoły 

➢ Bardzo chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego 

➢ Reprezentuje szkołę na zawodach sportowych na poziomie powiatu, rejonu, województwa lub 

w zawodach ogólnopolskich 

W zakresie wiedzy  uczeń : 

1. Znakomicie zna regulamin Sali gimnastycznej i boiska sportowego 

2. Bezbłędnie opisuje zasady bezpiecznego poruszania się po boisku 

3. Wymienia wszystkie  osoby, do których należy się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia 

zdrowia lub życia 

4. Rozpoznaje najważniejsze wybrane zdolności motoryczne człowieka 

5. Właściwie rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego 

6. Wymienia wszystkie cechy prawidłowej postawy ciała 

7. Opisuje bardzo szczegółowo sposób wykonywania poznanych umiejętności ruchowych 

8. Wymienia testy i narzędzia do pomiaru sprawności fizycznej (test Coopera, Międzynarodowy 

Test Sprawności Fizycznej), 



9. Opisuje szczegółowo, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia 

10. Opisuje dokładnie piramidę żywieniową 

11. Opisuje zasady zdrowego odżywiania 

12. . omawia zmiany zachodzące w organizmie podczas wysiłku fizycznego np. 

- wzmaga się akcja serca i szybciej krąży krew 

- następuję szybsza wentylacja płuc 

- wzrasta siła i napięcie mięśni 

- szybciej przebiega proces przemiany materii 

W zakresie umiejętności  : 

1. Zna i respektuje wszystkie zasady bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych 

2. Zawsze wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych 

3. Bardzo sprawnie posługuje sie przyborami sportowymi zgonie z ich przeznaczeniem 

4. Wykonuje najważniejsze elementy samoobrony przy upadku lub zeskoku 

5. Mierzy tętno przed wysiłkiem i po nim, sobie i innym uczniom 

6. Wzorcowo wykonuje  próbę mięśni brzucha oraz gibkości kręgosłupa 

7. Demonstruje ćwiczenia kształtującym wybrane zdolności motoryczne, będąc wzorem dla in-

nych 

8. Wykonuje ćwiczenia wspomagające utrzymanie prawidłowej postawy ciała 

9. Wykonuje biegi długie na dystansie chłopcy 1000m, dziewczęta 800m 

10. Wykonuje bezbłędnie   : 

-podania oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się 

(p koszykowa) 

- zwód pojedynczy i rzut do kosza z dwutaktu po podaniu współćwiczącego 

-prowadzenie piłki ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się (p nożna) 

-zwód pojedynczy i uderzenie na bramkę prostym podbiciem ( p nożna) 

-rzut na bramkę po zwodzie pojedynczym z wyskoku (p ręczna) 

-poruszanie się w obronie „każdy swego” (p ręczna) 

-wystawienie piłki sposobem oburącz górnym (p siatkowa) 

-zagrywka dolna z 6m (p siatkowa) 

11.  uczestniczy w grach szkolnych, uproszczonych i właściwych jako zawodnik i sędzia: 

-grze uproszczonej, szkolnej, właściwej w koszykówce, piłce ręcznej, piłce siatkowej, piłce 

nożnej 

- grach drużynowych i indywidualnych „ dwa ognie”, tenis stołowy 



12. wykonuje stanie na rękach przy drabinkach, przewrót w przód i tył. 

13. wykonuje układ ćwiczeń równoważnych na ławeczce 

14. wykonuje skok kuczny przez skrzynię 

15. prowadzi rozgrzewką do zajęć ruchowych. 

16. wykonuje start niski, biegi krótkie 60-100m , start wysoki biegi średnie i długie 600-1000m 

17. wykonuje rzut piłką lekarską 

18. zalicza wszystkie testy i próby sprawnościowe 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który : 

➢ Jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój 

sportowy , ale sporadycznie nie bierze udziału w lekcjach z różnych przyczyn 

➢ Nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub 

osobistych 

➢ Charakteryzuje się właściwym  poziomem kultury osobistej 

➢ Używa odpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w 

klasie oraz w stosunku do nauczyciela oraz innych pracowników szkoły 

➢ Chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego 

➢ Reprezentuje szkołę na zawodach sportowych na poziomie gminy 

W zakresie wiedzy 

1. Zna regulamin Sali gimnastycznej i boiska sportowego 

2. Właściwie opisuje zasady bezpiecznego poruszania się po boisku 

3. Wymienia osoby, do których należy się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia 

lub życia 

4. Rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka 

5. Rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego 

6. Wymienia niemal wszystkie  cechy prawidłowej postawy ciała 

7. Opisuje sposób wykonywania poznanych umiejętności ruchowych 

8. Wymienia testy i narzędzia do pomiaru sprawności fizycznej (test Coopera, Międzyna-

rodowy Test Sprawności Fizycznej), 

9. Opisuje szczegółowo, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia 

10. Opisuje dokładnie piramidę żywieniową 

11. Opisuje zasady zdrowego odżywiania 

12. . omawia zmiany zachodzące w organizmie podczas wysiłku fizycznego np. 

- wzmaga się akcja serca i szybciej krąży krew 

- następuję szybsza wentylacja płuc 

- wzrasta siła i napięcie mięśni 



- szybciej przebiega proces przemiany materii 

W zakresie umiejętności  : 

1. Zna i respektuje wszystkie zasady bezpiecznego zachowania się podczas zajęć 

ruchowych 

2. Zawsze wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych 

3.         sprawnie posługuje sie przyborami sportowymi zgonie z ich przeznaczeniem 

4. Wykonuje najważniejsze elementy samoobrony przy upadku lub zeskoku 

5. Mierzy tętno przed wysiłkiem i po nim, sobie i innym uczniom 

6. Bardzo dobrze wykonuje  próbę mięśni brzucha oraz gibkości kręgosłupa 

7. Demonstruje ćwiczenia kształtującym wybrane zdolności motoryczne, będąc 

wzorem dla innych 

8. Wykonuje ćwiczenia wspomagające utrzymanie prawidłowej postawy ciała 

9. Wykonuje biegi długie na dystansie chłopcy 1000m, dziewczęta 800m 

10. Wykonuje bardzo dobrze,    : 

-podania oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem ze zmianą miejsca i kierunku poru-

szania się (p koszykowa) 

- zwód pojedynczy i rzut do kosza z dwutaktu po podaniu współćwiczącego 

-prowadzenie piłki ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się (p nożna) 

-zwód pojedynczy i uderzenie na bramkę prostym podbiciem ( p nożna) 

-rzut na bramkę po zwodzie pojedynczym z wyskoku (p ręczna) 

-poruszanie się w obronie „każdy swego” (p ręczna) 

-wystawienie piłki sposobem oburącz górnym (p siatkowa) 

-zagrywka dolna z 6m (p siatkowa) 

11.  uczestniczy w grach szkolnych, uproszczonych i właściwych jako zawodnik i       sę-

dzia: 

-grze uproszczonej, szkolnej, właściwej w koszykówce, piłce ręcznej, piłce siatkowej, 

piłce nożnej 

- grach drużynowych i indywidualnych „ dwa ognie”, tenis stołowy 

12. wykonuje stanie na rękach przy drabinkach, przewrót w przód i tył. 

13. wykonuje układ ćwiczeń równoważnych na ławeczce 

14. wykonuje skok kuczny przez skrzynię 

15. prowadzi rozgrzewką do zajęć ruchowych. 



16. wykonuje start niski, biegi krótkie 60-100m , start wysoki biegi średnie i długie 600-

1000m 

17. wykonuje rzut piłką lekarską 

18. zalicza wszystkie testy i próby sprawnościowe 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który : 

➢ Jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój 

sportowy , ale zdarza mu się nie brać udziału w lekcjach z różnych przyczyn 

➢ Nie ćwiczy na lekcjach tylko z ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobi-

stych 

➢ Charakteryzuje się właściwym  poziomem kultury osobistej 

➢ Nie zawsze używa odpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z ró-

wieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela oraz innych pracowników szkoły 

➢ Sporadycznie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego 

W zakresie wiedzy 

1. Zna większość punktów  regulaminu Sali gimnastycznej i boiska sportowego 

2. Dobrze  opisuje zasady bezpiecznego poruszania się po boisku 

3. Wymienia  kilka osób, do których należy się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia 

zdrowia lub życia 

4. Dobrze rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka 

5. Rozróżnia  pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego 

6. Wymienia niemal wszystkie  cechy prawidłowej postawy ciała 

7. Opisuje sposób wykonywania poznanych umiejętności ruchowych 

8. Dobrze wymienia testy i narzędzia do pomiaru sprawności fizycznej (test Coopera, 

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej), 

9. Dobrze opisuje , jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia 

10. Opisuje dobrze z nielicznymi błędami piramidę żywieniową 

11. Opisuje zasady zdrowego odżywiania 

12. Dobrze omawia zmiany zachodzące w organizmie podczas wysiłku fizycznego np. 

- wzmaga się akcja serca i szybciej krąży krew 

- następuję szybsza wentylacja płuc 

- wzrasta siła i napięcie mięśni 

- szybciej przebiega proces przemiany materii 

W zakresie umiejętności : 



1.        Zna i respektuje wszystkie zasady bezpiecznego zachowania się podczas zajęć 

ruchowych 

2.  Wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych 

3.          Posługuje sie przyborami sportowymi zgonie z ich przeznaczeniem 

4. Wykonuje najważniejsze elementy samoobrony przy upadku lub zeskoku 

5. Mierzy tętno przed wysiłkiem i po nim, sobie i innym uczniom 

6. Dobrze wykonuje  próbę mięśni brzucha oraz gibkości kręgosłupa 

7. Demonstruje ćwiczenia kształtującym wybrane zdolności motoryczne, 

8. Wykonuje ćwiczenia wspomagające utrzymanie prawidłowej postawy ciała 

9. Wykonuje biegi długie na dystansie chłopcy 1000m, dziewczęta 800m 

10. Wykonuje dobrze  : 

-podania oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem ze zmianą miejsca i kierunku poru-

szania się (p koszykowa) 

- zwód pojedynczy i rzut do kosza z dwutaktu po podaniu współćwiczącego 

-prowadzenie piłki ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się (p nożna) 

-zwód pojedynczy i uderzenie na bramkę prostym podbiciem ( p nożna) 

-rzut na bramkę po zwodzie pojedynczym z wyskoku (p ręczna) 

-poruszanie się w obronie „każdy swego” (p ręczna) 

-wystawienie piłki sposobem oburącz górnym (p siatkowa) 

-zagrywka dolna z 6m (p siatkowa) 

11.  uczestniczy w grach szkolnych, uproszczonych i właściwych jako zawodnik i sę-

dzia: 

-grze uproszczonej, szkolnej, właściwej w koszykówce, piłce ręcznej, piłce siatkowej, 

piłce nożnej 

- grach drużynowych i indywidualnych „ dwa ognie”, tenis stołowy 

12. wykonuje stanie na rękach przy drabinkach, przewrót w przód i tył. 

13. wykonuje układ ćwiczeń równoważnych na ławeczce 

14. wykonuje skok kuczny przez skrzynię 

15. prowadzi rozgrzewką do zajęć ruchowych. 

16. wykonuje start niski, biegi krótkie 60-100m , start wysoki biegi średnie i długie    

600-1000m 

17. wykonuje rzut piłką lekarską 



18. zalicza wszystkie testy i próby sprawnościowe 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który : 

➢ Jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój 

sportowy , ale często mu się zdarza nie brać udziału w lekcjach z różnych przyczyn 

➢ Nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych 

➢ Charakteryzuje się przeciętnym  poziomem kultury osobistej 

➢ Często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówie-

śnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela oraz innych pracowników szkoły 

➢ Nie  współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego 

W zakresie wiedzy  : 

1. Nie zna większość punktów  regulaminu Sali gimnastycznej i boiska sportowego 

2. Dostatecznie opisuje zasady bezpiecznego poruszania się po boisku 

3. Wymienia wśród  osób, do których należy się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia 

zdrowia lub życia tylko nauczyciela wychowania fizycznego 

4. Dobrze rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka 

5. Rozróżnia  pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego 

6. Wymienia niemal wszystkie  cechy prawidłowej postawy ciała 

7. Opisuje sposób wykonywania poznanych umiejętności ruchowych 

     8.   Dostatecznie wymienia testy i narzędzia do pomiaru sprawności fizycznej (test 

Coopera, Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej), 

     9. Dostatecznie opisuje , jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia 

    10. Opisuje  z nielicznymi błędami piramidę żywieniową 

    11.  Z błędami opisuje zasady zdrowego odżywiania 

    12. Dostatecznie omawia zmiany zachodzące w organizmie podczas wysiłku fizycz-

nego np. 

- wzmaga się akcja serca i szybciej krąży krew 

- następuję szybsza wentylacja płuc 

- wzrasta siła i napięcie mięśni 

- szybciej przebiega proces przemiany materii 

W zakresie umiejętności : 

1. Nie zna zasad bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych 



2. Nie wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych 

3. Posługuje się przyborami sportowymi zgonie z ich przeznaczeniem                  

4. Przy pomocy nauczyciela mierzy tętno przed wysiłkiem i po nim 

5. Dostatecznie wykonuje  próbę mięśni brzucha oraz gibkości kręgosłupa 

6. Z błędami demonstruje ćwiczenia kształtującym wybrane zdolności motoryczne, 

7. Z błędami wykonuje ćwiczenia wspomagające utrzymanie prawidłowej postawy 

ciała 

8. Wykonuje biegi długie na dystansie chłopcy 1000m, dziewczęta 800m 

9. Wykonuje dostatecznie, z pomocą nauczyciela   : 

-podania oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem ze zmianą miejsca i kierunku poru-

szania się (p koszykowa) 

- zwód pojedynczy i rzut do kosza z dwutaktu po podaniu współćwiczącego 

-prowadzenie piłki ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się (p nożna) 

-zwód pojedynczy i uderzenie na bramkę prostym podbiciem ( p nożna) 

-rzut na bramkę po zwodzie pojedynczym z wyskoku (p ręczna) 

-poruszanie się w obronie „każdy swego” (p ręczna) 

-wystawienie piłki sposobem oburącz górnym (p siatkowa) 

-zagrywka dolna z 6m (p siatkowa) 

10. Uczestniczy w grach szkolnych, uproszczonych i właściwych jako zawodnik i sę-

dzia: 

-grze uproszczonej, szkolnej, właściwej w koszykówce, piłce ręcznej, piłce siatkowej, 

piłce nożnej 

- grach drużynowych i indywidualnych „ dwa ognie”, tenis stołowy 

11. Wykonuje stanie na rękach przy drabinkach, przewrót w przód i tył 

12. Wykonuje układ ćwiczeń równoważnych na ławeczce 

13. Wykonuje skok kuczny przez skrzynię 

14. Prowadzi rozgrzewką do zajęć ruchowych 

15. Wykonuje start niski, biegi krótkie 60-100m , start wysoki biegi średnie i długie 600- 

1000m 

16. Wykonuje rzut piłką lekarską 

17. Nie zalicza wszystkich testów i prób sprawnościowych 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który : 



➢ Jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć wychowania fizycznego,   zapomina 

stroju 

➢ Często nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub oso-

bistych 

➢ Charakteryzuje się niskim poziomem kultury osobistej 

➢ Bardzo często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach   interpersonal-

nych z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela   oraz innych pracowni-

ków szkoły 

➢ Nie  współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego i nie bierze udziału w roz-

grywkach klasowych 

W zakresie wiedzy  : 

1. Nie zna regulaminu Sali gimnastycznej i boiska sportowego 

2. Nie opisuje zasad bezpiecznego poruszania się po boisku 

3. Nie wymienia wśród  osób, do których należy się zwrócić o pomoc w sytuacji 

zagrożenia zdrowia lub życia tylko nauczyciela wychowania fizycznego 

4. Nie  rozpoznaje wybranych zdolności motoryczne człowieka 

5. Nie rozróżnia  pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego 

6. Nie wymienia cech prawidłowej postawy ciała 

7. Nie potrafi opisać wykonywania poznanych umiejętności ruchowych 

     8.  Nie wymienia testów i narzędzi do pomiaru sprawności fizycznej (test Coopera, 

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej), 

     9.  Nie potrafi opisać , jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia 

    10. Opisuje  z licznymi błędami piramidę żywieniową 

    11.  Z błędami opisuje zasady zdrowego odżywiania 

    12. nie potrafi wymienić zmian zachodzących w organizmie podczas wysiłku fizycz-

nego np. 

- wzmaga się akcja serca i szybciej krąży krew 

- następuję szybsza wentylacja płuc 

- wzrasta siła i napięcie mięśni 

- szybciej przebiega proces przemiany materii 

W zakresie umiejętności : 

1. Nie zna zasad bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych 

2. Nie wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych 



3. Nie posługuje się przyborami sportowymi zgonie z ich przeznaczeniem                   

4. Przy pomocy nauczyciela mierzy tętno przed wysiłkiem i po nim, 

5. Bardzo słabo wykonuje  próbę mięśni brzucha oraz gibkości kręgosłupa 

6. Z błędami demonstruje ćwiczenia kształtującym wybrane zdolności motoryczne, 

7. Z błędami wykonuje ćwiczenia wspomagające utrzymanie prawidłowej postawy 

ciała 

8. Wykonuje biegi długie na dystansie chłopcy 1000m, dziewczęta 800m 

9. Wykonuje , z pomocą nauczyciela   : 

-podania oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem ze zmianą miejsca i kierunku           

poruszania się (p koszykowa) 

- zwód pojedynczy i rzut do kosza z dwutaktu po podaniu współćwiczącego 

-prowadzenie piłki ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się (p nożna) 

-zwód pojedynczy i uderzenie na bramkę prostym podbiciem ( p nożna) 

-rzut na bramkę po zwodzie pojedynczym z wyskoku (p ręczna) 

-poruszanie się w obronie „każdy swego” (p ręczna) 

-wystawienie piłki sposobem oburącz górnym (p siatkowa) 

-zagrywka dolna z 6m (p siatkowa) 

10. Nie  uczestniczy w grach szkolnych, uproszczonych i właściwych jako zawodnik 

i sędzia: 

-grze uproszczonej, szkolnej, właściwej w koszykówce, piłce ręcznej, piłce siatko-

wej, piłce nożnej 

- grach drużynowych i indywidualnych „ dwa ognie”, tenis stołowy 

11. Nie wykonuje stanie na rękach przy drabinkach, przewrót w przód i tył 

12. Wykonuje układ ćwiczeń równoważnych na ławeczce 

13. Nie  wykonuje skok kuczny przez skrzynię 

14. Prowadzi rozgrzewką do zajęć ruchowych. 

15. Wykonuje start niski, biegi krótkie 60-100m , start wysoki biegi średnie i długie 

600-1000m 

16. Wykonuje rzut piłką lekarską 

17.  Nie zalicza wszystkich testów i prób sprawnościowych 

 

 



 

Opracował nauczyciel wychowania fizycznego mgr. Piotr Ziętek 

 

 


