
 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE / STATUTORY REQUIREMENTS 

Wychowanie fizyczne | Physical education 

Klasa 5 / Year 5 

 Krzysztof Zdziechowski / Tomasz Wojnowski 

 

Treści kształcenia | Goals of P.E. teaching 
 

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna | physical and fitness development 
W zakresie wiedzy, uczeń: | Knowledge : 
1) wymienia kryteria oceny wytrzymałości w odniesieniu do wybranej próby testowej | names the criteria 
for endurance assesment according to selected tests 
2) wymienia kryteria oceny siły i gibkości w odniesieniu do wybranej próby testowej | names the criteria 
for strenght and flexibility assesment according to selected tests 
3) wskazuje grupy mięśniowe odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała | names the muscle groups 
responsible for the corect posture 
W zakresie umiejętności, uczeń: | Skills: 
1) wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzymałość tlenową oraz z pomocą 
nauczyciela interpretuje uzyskane wyniki | participates in fitness tests allowing to evaluate stamina and 
interpretates the scores with teacher's help 
2) demonstruje ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne i ćwiczenia gibkościowe, indywidualne i z 
partnerem | demonstrates strenhghtening exercises of the postural muscles and flexibility exercises  
(individually and with partner) 
3) demonstruje ćwiczenia rozwijające zdolności koordynacyjne wykonywane indywidualnie i z partnerem 
| demonstrates exercises developing coordination skills performed individually and with partner 
 
2. Aktywność fizyczna | Physical activity 
W zakresie wiedzy, uczeń: | Knoledge : 
1) wymienia podstawowe przepisy wybranych sportowych i rekreacyjnych gier zespołowych; | names the 
basic regulations of selected sport and recreation games 
2) opisuje podstawowe zasady taktyki  w wybranych grach zespołowych | describes the basic technique 
rules of selected games 
3) definiuje pojęcie rozgrzewki i opisuje jej zasady | defines and describes the term – warm up 
W zakresie umiejętności, uczeń: | Skills: 
1) wykonuje: kozłowanie piłki w ruchu ze zmianą tempa i kierunku, prowadzenie piłki nogą ze zmianą 
tempa i kierunku, podanie piłki oburącz i jednorącz w ruchu, rzut piłki do kosza z biegu po kozłowaniu 
(dwutakt), rzut i strzał piłki do bramki w ruchu, odbicie piłki oburącz sposobem górnym i dolnym, 
wykonuje zagrywkę , rzut i chwyt ringo | performs : dribble run with change of direction and pace, knows 
how to drive the ball with the foot while changing the pace and direction of movement, passes and 
catches the ball with one and both hands while running, throws the ball into the basket while running and 
dribbling the ball (lay-up), throws and shoots the ball into the goal while running, bumps the ball with 
underhand way and overhead way, serves the ball, throws and catches with ringos 
2) uczestniczy w mini - grach oraz grach szkolnych i uproszczonych | participates in mini-games and 
simlified school games 
3) organizuje w gronie rówieśników wybraną grę sportową lub rekreacyjną | student can organize in peer 
- group, selected sport and recreation game 
4) wykonuje przewrót w przód  oraz w tył | performs forward and backward roll 
5) wykonuje wybrane inne ćwiczenie zwinnościowo – akrobatyczne | performs other acrobatic and agility 
exercises 
6) pracuje nad wytrzymaloscia biegowa – bieg dlugi | works out the running endurane – long run 
7) wykonuje start niski | takes starting set position 
8) wykonuje rzut mała piłką z rozbiegu | performs the run-up throw with the small ball 
9) wykonuje skok w dal po rozbiegu oraz skoki przez przeszkody | performs long jump using natural 
technique and jumps over obstacles 
10) przeprowadza rozgrzewke | conducts warm-up exercise 
 



 

 

3. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej | Safety : 
W zakresie wiedzy, uczeń: | Knowledge : 
1) wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie zajec | explains the necessity to 
respect established regulations during P.E. classes 
2) omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia | discusses how to deal with 
an emergency 
3) wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego | knows the regulations of safe 
use of sports equipment 
4) omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach | discusses the regulations of 
safe behavior in water and in the mountains 
W zakresie umiejętności, uczeń: | Skills : 
1) stosuje zasady asekuracji podczas zajęć ruchowych | aplies the protection rules  during motor activity 
2) korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych | safely uses the sport equipment 
 
4. Edukacja zdrowotna Health education: 
W zakresie wiedzy, uczeń: Knowledge: 
1) wyjaśnia pojęcie zdrowia; | explains the term of health 
2) omawia zasady aktywnego wypoczynku | discusses the ways of spending the leisure time 
W zakresie umiejętności, uczeń: | Skills: 
1) wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w postawie stojącej, siedzącej i 
leżeniu | presents exercises working out selected motor skills and facilitataing the correct sitting, 
standing, lying posture 
2) wykonuje ćwiczenia oddechowe i inne o charakterze relaksacyjnym | performs breathing and relaxing 
exercises 
3) podejmuje aktywność fizyczną w różnych warunkach atmosferycznych | participates in physical  
activities in different weather conditions 
 
 

 
SYSTEM OCENIANIA: 
System zero-jedynkowy (0-1). Uczeń dostaje (+) lub (-) na lekcji. 
(+) dostaje na wstępie za to, że ma strój i ćwiczy na lekcji angażując się w nią 
(-) dostaje za brak stroju, niestosowanie się do poleceń nauczyciela, przeszkadzanie, złe zachowanie, 
zajmowanie się sprawami nie związanymi z lekcją oraz nieusprawiedliwioną nieobecność. 
 
EVALUATION : 
Zero-ones system (0-1). Student gets a plus (+) or a minus (-) during class . 
(+) Initially student gets a plus for an outfit and involvement in class .   
(-) Student gets a minius for lack of outfit non compliance with teachers instructionas, disturbing 
misconduct or unjustified absence . 
 
UCZEŃ, ABY DOSTAĆ OCENĘ: 
(6) musi posiadać minimum 90% (+) w przeciągu całego semestru 
(5+) 85% - 90% (+) w przeciągu całego semestru 
(5) 80% - 85% (+) w przeciągu całego semestru 
(4+) 75% - 80% (+) w przeciągu całego semestru 
(4) 70% - 75% (+) w przeciągu całego semestru 
(3+) 65% - 70% (+) w przeciągu całego semestru 
(3) 60% - 65% (+) w przeciągu całego semestru 
(2+) 55% - 60% (+) w przeciągu całego semestru 
(2) 50% - 55% (+) w przeciągu całego semestru 
(1) poniżej 50% (+) w przeciągu całego semestru 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TO OBTAIN A GRADE : 
(6) Student has to have at least 90% (+) within a term 
(5+) 85% - 90% (+) within a term   
(5) 80% - 85% (+) within a term   
(4+) 75% - 80% (+) within a term   
(4) 70% - 75% (+) within a term 
(3+) 65% - 70% (+) within a term   
(3) 60% - 65% (+) within a term 
(2+) 55% - 60% (+) within a term   
(2) 50% - 55% (+) within a term   
(1) less than 50% (+) within a term   
 
 
Dwa razy w roku zostaną przeprowadzone testy sprawnościowe badające szybkość, skoczność, siłę 
ramion, gibkość, wytrzymałość i siłę mięśni brzucha według ''INDEKSU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ K. 
ZUCHORY''. 
 
 
Twice a year tests checking speed , jumping ability , strenght of arms , flexibility , stamina and strenght of 
abdominals will be carried out according to  ”K.ZUCHORA INDEX OF MOTOR FITNESS”. 
 
Ocenę o jeden stopień może podwyższyć lub obniżyć sprawność dziecka, uczestnictwo w dodatkowych 
zajęciach sportowych, osiągnięcia sportowe itp. 
 
The grade can be upgraded or reduced by children's ability , participation in extra – clesses , sport 
achievements etc. 
 
Nie respektujemy zwolnień z pełnych zajęć Wychowania Fizycznego, również od lekarza. Jeżeli dziecku 
coś dolega to należy taką informację umieścić w dzienniczku, np. „Uczeń ma wybity palec.”, wówczas 
uczeń nie będzie brał udziału w żadnym ćwiczeniu, gdzie ta ręka jest potrzebna i wykona ćwiczenia 
zamienne np. na wzmocnienie mięśni brzucha. 
Lekarz również ma obowiązek napisać przeciwwskazanie do konkretnych ćwiczeń a nie zwolnienie z WF-
u jako całej lekcji. 
 
Full class excuses and medicine excuses are not accepted. If a child comes down with some illness/injury, 
such an information should be put down in the register book for example ”student's finger is dislocated”. 
Then student will take part in no exercise where the use of this hand is necessary and will perform 
alternative exercises for example – strenghtening abdominals. The doctor is also obliged to write down a 
counterindication for precise exercises and not the full P.E. cless excuse.   
 
 
Jeżeli uczeń zapomni stroju to również ćwiczy na lekcji, o ile obuwie na to pozwala. 
 
If student forgets to bring his/her outfit, he also takes part in exercises if the shoes allow him to.   
 
Uczniowie zawsze mają mieć przygotowaną koszulkę, spodenki, buty oraz dresy sportowe, ponieważ 
wiele zajęć odbywa się na zewnątrz. 
 
Students are supposed to have the T-shirts, trunks, shoes and tracksuits ready since many classes take 
place outdoor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
SPECIFIC EDUCATION REQUIREMENTS CONCERNING PHYSICAL EDUCATION 

 
Cele nauczania wychowania fizycznego 
1. Wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy, przez odpowiedni dobór 
środków i metod stymulujących i korygujących rozwój i funkcjonowanie układu ruchowego, 
sercowo-naczyniowego, oddechowego i nerwowego. 
2. Rozwój sprawności kondycyjnej 
i koordynacyjnej oraz dostarczenie uczniom wiadomości i 
umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę i samodzielne podejmowanie działań w 
tym zakresie. 
3. Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, 
rekreacyjnej i sportowej. 
4. Wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczną 
organizację zajęć ruchowych w różnych warunkach środowiskowych, indywidualnie, w grupie 
rówieśniczej oraz w rodzinie. 
5. Ukształtowanie postawy świadomego i permanentnego uczestnictwa uczniów w różnych 
formach aktywności sportowo-rekreacyjnych w czasie nauki w szkole oraz po jej ukończeniu dla 
zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego. 
6. Kształtowanie postaw osobowościowych: poczucia własnej wartości, szacunku dla innych 
osób, zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych. 
7. Kształtowanie współdziałania w zespole, grupie, akceptacji siebie i innych, kultury 
kibicowania, stosowania zasady „fair play” w sporcie i w życiu. 
 
Goals of P.E. teaching: 
 
1. Versatile body development ,correcting bad body postures by adequate selection of methods and 
assets stimulating and correcting development  and functioning of motor , cardiovascular, respiratory and 
nervous system . 
2. Developing fitness and coordination performance and providing students with knowledge and 
abielieties of self-control , self-evaluation and taking individual actions in this scope . 
3. Working out motor  skills useful during health , recreation/leisure and sport activity. 
4. To equip students with necessary knowlwdge and skills making possible safe organization of physical 
actievieties in different surroundis , individualy , in age-mate group and in family . 
5. Shaping the attitude of mindful  and permanent participation of students in various sport activities 
during school time ar after finishing it, in order to preserve physical and mental health . 
6. Shaping personality  : self-esteem , respect for other people especially for weaker and with less 
fitness skills . 
7. Working out team and group cooperation , self and others acteptation , civilaized cheering , aplying 
„fair” play rule in life and sport . 
 
Cele oceniania: 
1. Informowanie o poziomie sprawności ruchowej ucznia, o postępach w motoryce 
i umiejętnościach ruchowych ucznia, o trudnościach i specjalnych uzdolnieniach. 
2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy nad podnoszeniem swojej sprawności ruchowej. 
3. Diagnozowanie rozwoju fizycznego ucznia - określenie indywidualnych potrzeb i przyczyn 
trudności każdego dziecka. 
4. Wdrażanie do samokontroli i samooceny 
5. Wspieranie – wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów. 
6. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. 
Obszary aktywności ucznia podlegające ocenianiu 
1. Zachowanie i postawa. 
2. Umiejętności ruchowe i organizacyjne. 
3. Wiadomości z zakresu kultury fizycznej i sportu. 
 
 
 
 
 



 

 

Evaluation goals: 
1. Informing about student's motor fitness , pregress in motor skills , fitness , difficulties and particular 
skills .   
2.Motivating students to work further on his inprovement in motor skills .   
3. Analysing student's physical development , determining individual needs and reasons for difficulties of 
each student. 
4.Introduction to self-control and self-evaluation . 
5.To support – help with harmonious psycho-physical developement  of students .   
6.Developing sense of responsibility for one's helth and other people.   
Area of student's actieviety subject to evaluation: 
1. Behavior and attitude . 
2. Motor and organization skills . 
3. Knowledge about P.E. and spots.   
 
ZACHOWANIE I POSTAWA 
* Aktywność na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zaangażowanie, wysiłek wkładany w 
rozwój sprawności udział w życiu sportowym klasy i szkoły). 
* Stosunek do przedmiotu i frekwencja na zajęciach wychowania fizycznego. 
* Przygotowanie do zajęć .  
* Dbałość o zdrowie (higiena osobista, estetyka stroju). 
* Przestrzeganie regulaminów, przepisów i obowiązków ucznia. 
* Życzliwy stosunek do innych (postawa fair play). 
UMIEJĘTNOŚCI 
* Umiejętności ruchowe: stopień opanowania umiejętności sportowo - rekreacyjnych, 
utylitarnych i zdrowotnych, (co potrafię, jak wykonuję) zgodnie z planem pracy. 
* Umiejętności organizacyjne stopień opanowania umiejętności współorganizowania zajęć 
rekreacyjnych i sportowych oraz zabaw w grupach rówieśniczych. 
WIADOMOŚCI Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ 
* Znajomość tematyki: rozwój fizyczny, rozwój sprawności fizycznej, zdrowy styl życia, 
higiena, hartowanie organizmu. 
* Znajomość i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na obiektach sportowych. 
* Znajomość regulaminów, przepisów i zasad poznanych dyscyplin sportowych. 
* Stosowanie zasady „czystej gry” i sportowego kibicowania. 
 
Behavior and attitude . 
* Activity during P.E. classes and extracurricural actievieties ( involvement , effort made while: working 
out fitness , participation in sport events in class and school ) .   
* Attitude towards subject and attandance in P.E. classes . 
* Preparation for P.E. classes . 
* Taking care of health ( hygiene , apropriate outfit ) . 
* Respecting and obaying  rules , regulations and duty of student . 
* Well mannered behavior towards other people .  (fair play attitude). 
Skills . 
* Motor skills :level of mastery of – sport/ recreation skills , ( what can I do , how can I do it ) according to 
the workout plan . 
* Organization skills level of mastery in coorganisation leisure activieties , games in age-mates groups . 
* First aid help skills . 
P.E. knowledge . 
* Knowledge of subjects : physical developement , fitness developement, healthy lifestyle, 
hygiene , strenghtening one's body . 
* Knowlwedge and respecting regulations in sport arenas . 
* Becomming familiar with regulations , rules of familiar sport  disciplines . 
* Applying „fair play” rules and fan support . 

 


