
Zasady oceniania z wychowania fizycznego 
w Publicznej Szkole 

Podstawowej Sio str Salezjanek w Krakowie 
KLASA VIII 

1. Postawa ucznia i jego kompetencje społeczne, systematyczny udział  i aktywność  w trakcie zajęć, 

2. Ocena sprawności fizycznej i lekkoatletyka: Siła mięśni brzucha –z leżenia tyłem wykonywane w 

czasie 30 s, gibkość  - skłon tułowia w przód  z podwyższenia, skok w dal z miejsca , bieg ze 

startu wysokiego na 60 m, bieg wahadłowy na dystansie 4 razy 10 m, pomiar siły względnej ( 

zwis na ugiętych rękach – dziewczęta,- podciąganie w zwisie na drążku – chłopcy), na dystansie 

800 m – dziewczęta, na dystansie 1000 m – chłopcy.  Pomiar tętna przed wysiłkiem  i po jego 

zakończeniu – test Coopera 

3. Gimnastyka: zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem wybranych przyborów - 

wykonuje wybrane ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne (przerzut bokiem, stanie na rękach 

przy drabinkach) 

 

4. Elementy techniki i taktyki piłki ręcznej: rzut na bramkę z wyskoku po zwodzie pojedynczym 

przodem piłką i  podaniu od współćwiczącego, poruszanie się w obronie „każdy swego”, 

wykorzystanie nabytych umiejętności w grze właściwej . Potrafi stosować nabyte wiadomości i 

umiejętności techniczne i taktyczne w czasie gier i zabaw.  

 

5. Elementy techniki i taktyki piłki koszykowej: zwód pojedynczy przodem piłką  i rzut do kosza z 

dwutaktu po podaniu od współćwiczącego, podania oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem ze 

zmianą miejsca i kierunku poruszania się. Potrafi stosować nabyte wiadomości i umiejętności 

techniczne i taktyczne w czasie gier i zabaw.  

 

6. Elementy techniki i taktyki piłki siatkowej: wystawianie, zbicie i odbiór piłki, ustawia się 

prawidłowo na boisku w ataku i obronie, zagrywka górna z odległości 9 m, sędziowanie. Potrafi 

stosować nabyte wiadomości i umiejętności techniczne i taktyczne w grach szkolnych i 

uproszczonych.  

 

7. Elementy techniki i taktyki piłki nożnej: strzały na bramkę po zwodzie i podaniu, obrona „każdy 

swego”, ustawienie na boisku w ataku i w obronie, sędziowanie. Potrafi stosować nabyte 

wiadomości i umiejętności techniczne i taktyczne w czasie gier i zabaw. 

WIADOMOŚCI 

1. wymienia przyczyny i skutki otyłości, zagrożenia wynikające z nadmiernego odchudzania się, 

stosowania sterydów  i innych substancji wspomagających negatywnie proces treningowy, 

2. zna współczesne aplikacje internetowe i urządzenia elektroniczne do oceny własnej aktywności 

fizycznej, 

3. wymienia korzyści dla zdrowia wynikające z systematycznej aktywności fizycznej  


