
Dostosowanie wymagań w klasie trzeciej gimnazjum 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, 

twórczą postawą umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania 

w danej klasie. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, bierze udział w konkursach, 

zawodach i olimpiadach, reprezentując szkołę. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania z poziomu 

rozszerzonego dla danej klasy. Bardzo starannie i sumiennie wykonuje zadania, wykazuje 

duże zaangażowanie na lekcji oraz jest dobrze przygotowany do zajęć. Prowadzi higieniczny 

tryb życia, systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w 

osobistym usprawnianiu. Czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o 

charakterze sportowo rekreacyjnym. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutu wywiązuje się z obowiązków, w 

poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu wiadomości i umiejętności na poziomie 

podstawowym , przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu rozszerzonego. Wysokie 

są staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji  oraz 

stopień przygotowania się do zajęć. Uczeń prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy w 

zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym. 

 

Oceny dostateczną lub dopuszczającą otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku 

w wywiązanie się z obowiązków, stopnia w postępu w opanowanie umiejętności i 

wiadomości na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, poziomu staranności i 

umiejętności  w wykonaniu zadań, zaangażowania w przebieg lekcji oraz stopnia 

zaangażowania w przebieg zajęć. 



Lekkoatletyka: 
 

1. Zna zasady biegów sprinterskich i średniodystansowych. Uczeń wykona start niski i przebiegnie 

dystans100m 

2. Zna zasady przekazywania pałeczki. Wie co to strefa zmian 

3. Odbija się z nogi mocniejszej i ląduje na 2 nogi w piasku. Wie kiedy jest spalony. Wie co należy zrobić 

by odbić się z odskoczni. Potrafi skoczyć w dal techniką naturalną 

4. Potrafi przebiec dystans 1000-800m 

5. Potrafi pchnąć kulą  w ustawieniu tyłem do kierunku pchnięcia. 

6. Potrafi wymierzyć rozbieg do skoku wzwyż i skoczyć techniką nożycową oraz  flop 

Sporty zimowe: 

Potrafi jeździć na łyżwach 

Rekreacja ruchowa: 

1. Potrafi rzucać i przyjmować ringo 

2. Potrafi odbijać i przyjmować lotkę podczas gry w badmintona 

 

3. Zna zasady gry i potrafi grać w: unihokej, dwa ognie, serwobieg, streetball, tenis stołowy 

 

Zajęcia taneczno-rytmiczne 

Potrafi prawidłowo wykonać ćwiczenia przy muzyce 

Potrafi odtworzyć część układu przy muzyce na stepie 

 

Gimnastyka 

1. Wykona ćwiczenia przygotowujące. Zna poszczególne fazy przewrotu i wykonuje przewroty łączone w 

przód i tył 

 

2. Wykona ćwiczenia przygotowujące. Potrafi wykonać stanie na RR. Wie jak wygląda asekuracja 

 

3. Potrafi wykonać ćwiczenia na odwróconej, wąskiej części ławeczki. Prosty układ wg własnej inwencji. 

 

4. Uczeń wie jak wygląda stanie na RR i próbuje je wykonać. 

5.  Potrafi wykonać ćwiczenia równoważne na ławeczce. 

6. Potrafi wymyślić układ, składający się z najmniej dwóch, prostych elementów gimn.. 

 



 

 

Edukacja Zdrowotna: 

1. Uczeń zna regulamin obiektów sportowych znajdujących się w naszej szkole. Zna zasady zachowania 

się na zajęciach  wychowania fizycznego, zasady oceniania. 

2. Uczeń wie czym jest wsparcie społeczne 

3. Uczeń wie co to jest wypoczynek czynny i bierny,podaje przykłady. 

4. Uczeń potrafi stworzyć krótki konspekt zajęć do gimnastyki porannej, relaksacyjnej i kształtującej 

sylwetkę. 

5. Uczeń potrafi wymienić różne formy aktywności fizycznej i dopasować je do określonego wieku 

człowieka 

6. Uczeń potrafi udzielić pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc przy złamaniach, skręceniach i innych 

urazach, pozycja boczna ustalona i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 

7. Dziecko wie co to asertywność, wie jakie negatywne skutki niosą za sobą palenie, picie alkoholu i 

zażywanie narkotyków 

8. Wie co to bulimia i anoreksja- jak się objawiają i jakie negatywne niosą skutki 

9. Wie co to zdrowy styl życia. 

 

Piłka Nożna: 

1. Potrafi wykonać podanie piłki wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem i wykonać strzał na bramkę 

2. Potrafi przyjąć piłkę i podać ja współćwiczącemu 

3. Potrafi oddać strzał na bramkę po podaniu przez partnera 

4. Wie jak wygląda i potrafi wykonać wyrzut z autu, rzut rożny i wolny. Zna przepisy w piłce nożnej 

5. Potrafi wykonać strzał do bramki po podaniu 

6. Wykonuje poprawnie podania. Potrafi rozegrać piłkę w zespole 3-4 osobowym. 

7. Zna przepisy i wykorzystuje poznane elementy techniczne w grze 

8. Grając w ustawieniu 4:4:2 wie na jakiej pozycji się znajduje i co należy do jego obowiązku 

9. Umie współpracować w zespole i podporządkować się decyzją kapitana 

 



Piłka siatkowa: 

1. Potrafi odbijać piłkę sposobem oburącz górnym nad sobą i dolnym w dwójkach, trójkach i czwórkach 

 

2. Uczeń umie wykonać zagrywkę górną- sposobem tenisowym zza linii końcowe 

 

3. Stara się przyjąć piłkę po zagrywce i rozegrać ją na 3 

 

4. Uczeń potrafi wystawić piłkę palcami  

 

5. Uczeń potrafi zaatakować piłkę po wystawie 

 

6. Uczeń w trakcie gry właściwej potrafi przyjąć odpowiednią pozycję na boisku i zna przepisy gry. 

 

Piłka Ręczna: 

1. Poprawnie podaje i chwyta piłkę w biegu 

2. Potrafi kozłować piłkę w rytmie kozioł 3 kroki Pi LR 

3. Potrafi rozegrać akcję kozłując bądź podając piłkę 

4. Potrafi rzucić piłkę do bramki z biegu i wyskoku po podaniu przez współpartnera 

5. Uczeń stara się wykonać atak szybki na 2 podania  

6. Uczeń stara się rozegrać atak szybki w przewadze. 

7. Potrafi wykonać atak pozycyjny podając piłkę z rąk do rąk i kończąc akcję rzutem. 

8. Zna przepisy w PR. Wie na jakiej pozycji gra na boisku i co należy do jego zadań 

 

Piłka Koszykowa: 

1. Poprawnie podaje piłkę  

2. Potrafi kozłować piłkę w biegu, ze zmianą tempa i kierunku 

3. Poprawnie wykonuje dwutakt i rzut z biegu 

4. Wykonuje rzut do kosza po zatrzymaniu na 1 i 2 tempa 

5. Poprawnie podaje piłkę podczas ataku szybkiego 

6. Rozgrywa piłkę na połowie atakującej będąc w przewadze i kończąc akcję rzutem 

7. Po przejęciu piłki przez przeciwną drużynę uczeń cofa się do obrony na swoją połowę 

8. Zna podstawowe przepisy w PK. Wykorzystuje poznane elementy techniczne i taktyczne w grze  

 


