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Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum 

Wychowanie fizyczne w szkole ponadpodstawowej ma na celu kontynuację wspierania i doskonalenia wszechstronnego rozwoju ucznia (fizycznego, psychicznego, 

intelektualnego, emocjonalnego i społecznego). Utrwala nawyk uczestnictwa w aktywności fizycznej dla zdrowia i utrzymania sprawności fizycznej przez całe życie. 

Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, wspomaga efektywność procesu uczenia się oraz pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów. Oczekiwania 

wobec współczesnego wychowania fizycznego wymagają nowych standardów przygotowania ucznia do całożyciowej aktywności fizycznej i troski o zdrowie. Pełni ono, 

oprócz swej funkcji doraźnej, również funkcję prospektywną. Przygotowuje do dokonywania w życiu wyborów korzystnych dla indywidualnych potrzeb ruchowych i 

zdrowotnych, z uwzględnieniem także przyszłych ról zawodowych i rodzinnych. Podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych zakłada personalistyczną koncepcję 

wychowania oraz koncepcję sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie. 

Wychowanie fizyczne - zakres podstawowy Cele kształcenia - 

wymagania ogólne 

1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i oceny własnego rozwoju fizycznego oraz sprawności fizycznej. 

2. Wzmacnianie potrzeby podejmowania aktywności fizycznej przez całe życie z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

3. Utrwalanie umiejętności stosowania w życiu codziennym zasad sprzyjających zachowaniu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego z uwzględnieniem różnych 

okresów życia i specyfiki zawodu. 

4. Kształtowanie umiejętności działania jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu oraz produktów i usług rekreacyjnych i zdrowotnych. 

5. Doskonalenie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treści szczegółowe 

I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna 

Nr PP W zakresie wiedzy uczeń: Nr PP W zakresie umiejętności uczeń: 

1.1.1. wyjaśnia związek między sprawnością fizyczną a zdrowiem i 

dobrym samopoczuciem; 

1.2.1. dokonuje samooceny sprawności fizycznej na tle indywidualnych potrzeb i 

norm zdrowotnych dla kategorii wiekowej; 

1.1.2. wskazuje mocne i słabe strony własnej sprawności fizycznej; 1.2.2. dobiera sposoby kształtowania sprawności fizycznej w zależności od 

zainteresowań i charakteru pracy zawodowej; 

1.1.3. omawia utrzymania odpowiedniej masy ciała we wszystkich 

okresach życia; 

1.2.3. ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej 

intensywności; 

1.1.4. definiuje pojęcie wskaźnik masy ciała (BMI). 1.2.4. wylicza oraz interpretuje wskaźnik masy ciała (BMI) na tle indywidualnych 

potrzeb i norm zdrowotnych dla kategorii wiekowej. 

II. Aktywność fizyczna 

Nr PP W zakresie wiedzy uczeń: Nr PP W zakresie umiejętności uczeń: 

2.1.1. omawia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zależności od 

płci, okresu życia, rodzaju pracy zawodowej, pory roku, środowiska; 

2.2.1. diagnozuje, planuje i organizuje własną, tygodniową aktywność fizyczną 

(trening zdrowotny), z uwzględnieniem sportów całego życia przy 

wykorzystaniu nowoczesnych technologii (urządzenia monitorujące, aplikacje 

internetowe) i rekomendacji zdrowotnych (np. WHO lub UE); 

2.1.2. wymienia czynniki wpływające na podejmowanie aktywności 

fizycznej zależne od rodziny, kolegów, mediów i społeczności 

lokalnej oraz warunków środowiskowych; 

2.2.2. przeprowadza rozgrzewkę ukierunkowaną na wybraną formę aktywności 

fizycznej; 

2.1.3. opisuje wybrane techniki relaksacyjne; 2.2.3. stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wybranych indywidualnych i 

zespołowych formach aktywności fizycznej (z uwzględnieniem form 

nowoczesnych i form z innych kręgów kulturowych, np. capoeira, frisbee 

ultimate, lacrosse, kabbadi, korfball, tchoukball); 

2.1.4. wskazuje możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii do 

oceny tygodniowej aktywności fizycznej; 

2.2.4. planuje i współorganizuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu 

pucharowego i „każdy z każdym"; 



2.1.5. wskazuje zagrożenia związane z komercjalizacją sportu, w tym ruchu 

olimpijskiego. 

2.2.5. wykonuje ćwiczenia relaksacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb; 

  2.2.6. opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ 

tańca towarzyskiego lub nowoczesnego; 

  2.2.7. wykorzystuje środowisko do planowania aktywności fizycznej (np. 

programowanie ścieżki zdrowia, biegi terenowe), z uwzględnieniem 

zastosowania nowoczesnych technologii; 

  2.2.8. wykonuje podstawowe elementy samoobrony. 

III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej 

Nr PP W zakresie wiedzy uczeń: Nr PP W zakresie umiejętności uczeń: 

3.1.1. wyjaśnia, na czym polega umiejętność oceny stopnia ryzyka 

wystąpienia urazu związanego z niektórymi sportami lub wysiłkami 

fizycznymi; 

3.2.1. wskazuje i wyjaśnia zalety i niebezpieczeństwa wynikające z uprawiania 

turystyki rowerowej, zna przepisy ruchu drogowego i zasady zachowania się 

na drodze; 

3.1.2. wyjaśnia, na czym polega umiejętność planowania bezpiecznej 

aktywności fizycznej dla siebie i innych; 

3.2.2. stosuje zasady samoasekuracji i asekuracji w różnych sytuacjach życiowych; 

3.1.3. opisuje zasady ergonomicznej organizacji stanowiska pracy; 3.2.3. potrafi zachować się w sytuacji wypadków (w tym komunikacyjnych) i 

urazów w czasie zajęć ruchowych - udzielić pierwszej pomocy 

przedmedycznej (wykorzystanie wiedzy z przedmiotu edukacja dla 

bezpieczeństwa); 

3.1.4. opisuje zasady asekuracji i pomocy w różnych sytuacjach życiowych 

osobom młodszym, seniorom, osobom z niepełnosprawnością; 

3.2.4. opracowuje regulamin uczestnictwa w zawodach sportowych lub korzystania 

z wybranego obiektu sportowego; 

3.1.5. wskazuje zagrożenia związane z korzystaniem z nowoczesnego 

sprzętu sportowego. 

3.2.5. organizuje bezpieczną imprezę rekreacyjno-sportową (np. festyn, turniej). 

IV. Edukacja zdrowotna 

Nr PP W zakresie wiedzy uczeń: Nr PP W zakresie umiejętności uczeń: 

4.1.1. wyjaśnia, co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne i innych 

ludzi; 

4.2.1. opracowuje indywidualny, jednodniowy plan żywienia, z uwzględnieniem 

bilansu energetycznego i zgodny z planem treningu zdrowotnego; 

 
 
 
 
 
 



4.1.2. wyjaśnia zależności między odżywianiem i nawadnianiem a 

wysiłkiem fizycznym i rodzajem pracy zawodowej; 

4.2.2. opracowuje projekt dotyczący wybranych zagadnień zdrowia oraz wskazuje 

na sposoby pozyskania sojuszników i współuczestników projektów w szkole, 

domu lub w społeczności lokalnej; 

4.1.3. wyjaśnia, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących 

zdrowia oraz dokonuje krytycznej analizy informacji medialnych w 

tym zakresie (trendy, mody, diety, wzorce żywieniowe); 

4.2.3. dobiera sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w 

sposób konstruktywny; 

4.1.4. wymienia choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem 

ruchu, nieodpowiednim odżywianiem, w szczególności choroby 

układu krążenia, układu ruchu i otyłość, oraz omawia sposoby 

zapobiegania im; 

4.2.4. opracowuje i wykonuje zestaw ćwiczeń kształtujących i kompensacyjnych w 

zakresie treningu funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem 

profilaktyki bólów kręgosłupa oraz rodzaju pracy zawodowej. 

4.1.5. wyjaśnia relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla 

wszystkich a zdrowiem, w tym omawia problem dopingu; 

  

4.1.6. wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem 

dla społeczeństwa oraz na czym polega dbałość o zdrowie w różnych 

okresach życia; 

  

4.1.7. omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem i dostosowania 

formy aktywnego wypoczynku do rodzaju pracy zawodowej i okresu 

życia; 

 - 

4.1.8. wyjaśnia, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia oraz 

dlaczego należy poddawać się badaniom profilaktycznym w okresie 

całego życia; 

  

4.1.9. omawia przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób z 

niepełnosprawnością, chorych psychicznie i dyskryminowanych; 

  

4.1.10. omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, 

nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji 

psychoaktywnych; wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób należy opierać 

się presji oraz namowom do używania substancji psychoaktywnych i 

innych zachowań ryzykownych. 

  

 
 
 
 
 
 



V. Kompetencje społeczne 

Nr PP Uczeń: 

5.1. wyjaśnia, na czym polega praca nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie, poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji; 

5.2. wyjaśnia, na czym polega konstruktywne przekazywanie i odbieranie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych oraz radzenie sobie z krytyką; 

5.3. pełni rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych; podejmuje inicjatywy indywidualne i zespołowe; 

5.4. wymienia i interpretuje przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego zachowania się kibiców sportowych; 

5.5. wskazuje związki między wartościami etyki olimpijskiej a życiem pozasportowym; 

5.6. omawia etyczne konsekwencje stosowania środków dopingujących. 

 

 

Treści nauczania - wymagania szczegółowe 

 

 
 
 
 
 
 

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna 

Standardy wymagań zawarte w podstawie programowej 

1. W zakresie wiedzy uczeń: 2. W zakresie umiejętności uczeń: 

Nr PP Wymagania PP Nr PP Wymagania PP 

1.1.1. wyjaśnia związek między sprawnością fizyczną a zdrowiem i dobrym 

samopoczuciem; 

1.2.1. dokonuje samooceny sprawności fizycznej na tle indywidualnych 

potrzeb i norm zdrowotnych dla kategorii wiekowej; 

1.1.2. wskazuje mocne i słabe strony własnej sprawności fizycznej; 1.2.2. dobiera sposoby kształtowania sprawności fizycznej w zależności od 

zainteresowań i charakteru pracy zawodowej; 

1.1.3. omawia sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała we wszystkich 

okresach życia; 

1.2.3. ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej 

intensywności; 

1.1.4. definiuje pojęcie wskaźnik masy ciała (BMI). 1.2.4. wylicza oraz interpretuje wskaźnik masy ciała (BMI) na tle 

indywidualnych potrzeb i norm zdrowotnych dla kategorii wiekowej. 



Cele szczegółowe - treści do realizacji 

W zakresie wiadomości uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: W zakresie postawy wobec kultury fizycznej 

uczeń (numeracja dotyczy wymagania 

kompetencji społecznych z podstawy 

programowej): 

1. podaje definicję zdrowia i wymienia zasady 

prozdrowotnego stylu życia; 

2. wyjaśnia pojęcie sprawności fizycznej; 

3. wskazuje zależność między sprawnością 

fizyczną a zdolnościami motorycznymi; 

4. wymienia rodzaje zdolności motorycznych: 

zdolności kondycyjne (siła, szybkość 

wytrzymałość), zdolności koordynacyjne 

(szybkość reakcji, orientacja przestrzenna, 

rytmizowanie, równowaga, różnicowanie), 

gibkość; 

5. analizuje wyniki wybranych testów 

sprawności fizycznej wskazując swoje mocne i 

słabe strony; 

6. wymienia i opisuje etapy rozwoju człowieka 

w aspekcie biologicznym; 

7. definiuje pojęcie wskaźnika BMI; 

8. wymienia choroby związane 

z niedowagą, nadwagą i otyłością. 

1. wykonuje marszobiegi terenowe; 

2. dobiera zestawy ćwiczeń, przybory i przyrządy do 

kształtowania sprawności fizycznej w zależności od swoich 

zainteresowań, biorąc pod uwagę wybrany charakter pracy 

zawodowej; 

3. ocenia poziom swojej sprawności fizycznej za pomocą 

wybranych testów, korzystając z kalkulatora sprawności 

fizycznej; 

4. wymienia i przedstawia zestawy ćwiczeń kształtujących 

wybrane zdolności motoryczne; 

5. mierzy tętno spoczynkowe i powysiłkowe, oblicza poziom 

swojej wydolności testem Ruffiera; 

6. dostosowuje zakres i intensywność ćwiczeń fizycznych do 

własnych możliwości; 

7. wylicza oraz interpretuje swój wskaźnik BMI. 

5.1. a. świadomie i systematycznie 

uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego; 

5.1 .b. podejmuje pracę nad sobą w celu 

zwiększenia wiary w siebie, poczucia własnej 

wartości; 

5.2. a. jest aktywny w procesie 

samokontroli na zajęciach ruchowych i 

wykorzystuje informacje zwrotne 

do rozwijania samoakceptacji i samooceny 

swoich kompetencji uczestnika kultury 

fizycznej; 

5.3. a. pełni funkcję: organizatora, 

zawodnika, sędziego i kibica w różnych formach 

aktywności fizycznej; 

5.3.b. chętnie podejmuje inicjatywy 

indywidualne i zespołowe w realizacji zadań 

związanych ze specyfika przedmiotu; 

5.3.c. jest refleksyjny w postrzeganiu relacji 

wewnątrz grupy i akceptuje różny poziom 

umiejętności ruchowych swoich rówieśników; 

5.5.b. jest tolerancyjny wobec uczestników 

aktywności fizycznej w różnym wieku i o 

różnych możliwościach fizycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Aktywność fizyczna 

Standardy wymagań zawarte w podstawie programowej 

1. W zakresie wiedzy uczeń: 2. W zakresie umiejętności uczeń: 

Nr PP Wymagania PP Nr PP Wymagania PP 

2.1.1. omawia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zależności od 

płci, okresu życia, rodzaju pracy zawodowej, pory roku, środowiska; 

2.2.1. diagnozuje, planuje i organizuje własną, tygodniową aktywność 

fizyczną (trening zdrowotny), z uwzględnieniem sportów całego życia 

przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (urządzenia 

monitorujące, aplikacje internetowe) i rekomendacji zdrowotnych (np. 

WHO lub UE); 

2.1.2. wymienia czynniki wpływające na podejmowanie aktywności fizycznej 

zależne od rodziny, kolegów, mediów i społeczności lokalnej oraz 

warunków środowiskowych; 

2.2.2. przeprowadza rozgrzewkę ukierunkowaną na wybraną formę 

aktywności fizycznej; 

2.1.3. opisuje wybrane techniki relaksacyjne; 2.2.3. stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wybranych 

indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej (z 

uwzględnieniem form nowoczesnych i form z innych kręgów 

kulturowych, np. capoeira, frisbee ultimate, lacrosse, kabbadi, korfball, 

tchoukball); 

2.1.4. wskazuje możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii do 

oceny tygodniowej aktywności fizycznej; 

2.2.4. planuje i współorganizuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu 

pucharowego i „każdy z każdym"; 

2.1.5. wskazuje zagrożenia związane z komercjalizacją sportu, w tym ruchu 

olimpijskiego. 

2.2.5. wykonuje ćwiczenia relaksacyjne dostosowane do indywidualnych 

potrzeb; 
  2.2.6. opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny 

układ tańca towarzyskiego lub nowoczesnego; 
  2.2.7. wykorzystuje środowisko do planowania aktywności fizycznej (np. 

programowanie ścieżki zdrowia, biegi terenowe), z uwzględnieniem 

zastosowania nowoczesnych technologii; 
  2.2.8. wykonuje podstawowe elementy samoobrony. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rozkład materiału 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 .  Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach wychowania fizycznego oraz z obowiązującymi regulaminami obiektów 

sportowych 

2. Zapoznanie uczniów z wymaganiami programowymi i przedmiotowymi oraz zasadami oceniania z wychowania fizycznego 

3. Bezpieczne i aktywne spędzanie wolnego czasu podczas ferii i wakacji 

Lekkoatletyka 

Temat lekcji Blok 

tematyczny z 

podstawy 

programowej 

Zagadnienie z 

podstawy 

programowej 

Edukacja 

zdrowotna 

Kompetencje społeczne 

1 .  Diagnoza rozwoju fizycznego i sprawności 

fizycznej wybranym testem 
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1.1.2. 4.1.2. 

4.2.4. 

Uczeń: 

5.1 .b. buduje poczucie własnej wartości - 

akceptuje wyniki pomiarów rozwoju 

fizycznego i sprawności fizycznej, 

wskazując pozytywne wyniki pomiaru; 

5.2.a. uczestniczy w samokontroli 

sprawności motorycznej - poszukuje 

najlepszych rozwiązań i sposobów 

2. Doskonalenie umiejętności interpretacji wyników 

pomiaru rozwoju fizycznego BMI 

1.1.4. 

1.2.4. 

3. Ocena poziomu zdolności kondycyjnych 1.2.1. 

4. Ocena poziomu zdolności koordynacyjnych 1.2.1. 

5. Doskonalenie umiejętności kształtowania 

wybranych zdolności motorycznych 

1.2.3. 



6. Doskonalenie umiejętności doboru zestawu ćwiczeń 

wzmacniających mięśnie posturalne 

 1.1.3.  wykonywania ćwiczeń lekkoatletycznych 

jako pozytywnych mierników zdrowia; 5.6.b. 

troszczy się o swoje zdrowie - tempo biegu 

dostosowuje do swojego tętna wysiłkowego; 

5.1.b. aktywnie uczestniczy w pomiarach 

swojego rozwoju fizycznego i sprawności 

fizycznej - poszukuje sposobu rozwoju i ma 

świadomość swoich słabych i mocnych stron, 

nad którymi należy pracować. 

7. Doskonalenie umiejętności doboru ćwiczeń 

kształtujących wytrzymałość biegową 

1.1.1. 

8. Sprawdzamy swoją wytrzymałość biegową testem 

Coopera 

1.2.2. 

S Uczeń dokonuje samooceny rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej. 

Uczeń dobiera sposoby kształtowania sprawności fizycznej w zależności od zainteresowań. 

1. Doskonalenie umiejętności kształtowania 

wytrzymałości biegowej - atletyka terenowa 
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2.2.1. 4.1.6. 4.2.2. Uczeń: 

5.2.a. dokonuje samooceny swoich 

możliwości fizycznych - korzysta z 

kalkulatora sprawności fizycznej; 5.2.a. 

angażuje się w samoocenę - odczytane 

wyniki sprawności fizycznej i rozwoju 

fizycznego odnosi do obowiązujących norm. 

Identyfikuje swoje mocne strony, buduje 

poczucie własnej wartości; 

5.2.a. akceptuje potrzebę samokontroli i 

samooceny - dokonuje systematycznie 

samooceny aktualnych możliwości 

sprawności fizycznej. 

2. Doskonalenie umiejętności kształtowania zdolności 

motorycznych - mała i duża zabawa biegowa 

2.2.7. 

3. Doskonalenie umiejętności kształtowania zdolności 

kondycyjnych - marszobiegi terenowe 

2.2.2. 

4. Doskonalenie umiejętności przekazywania pałeczki 

sztafetowej w strefie zmian 

2.2.3. 

5. Doskonalenie umiejętności wykonania skoku w dal 

po rozbiegu z odbiciem z belki 

2.2.1. 

6. Doskonalenie umiejętności wykonania skoku w dal 

wybraną techniką 

2.1.4. 

7. Doskonalenie umiejętności wykonania skoku wzwyż 

dowolną techniką 

2.1.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Doskonalenie umiejętności wykonania startu niskiego 

w biegach sprinterskich 

 2.1.5.   

9. Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozgrzewki 

lekkoatletycznej 

2.2.2. 

S Uczeń prowadzi rozgrzewkę lekkoatletyczną z zachowaniem toku ćwiczeń, posługując się prawidłową terminologią. Uczeń diagnozuje, planuje i organizuje 

trening zdrowotny z zastosowaniem nowoczesnych technologii. 

1. Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa w wybranych konkurencjach 

lekkoatletycznych 
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3.2.5. 4.1.6. 4.2.4. Uczeń: 

5.4.a. wykazuje kreatywność w 

poszukiwaniu sytuacji problemowych - 

właściwie posługuje się przyborami i 

przyrządami sportowymi w trakcie 

wykonywania ćwiczeń; 5.3.c. współpracuje 

w grupie - szanuje wysiłki kolegów, 

wykazuje asertywność i empatię; 

5.1.a. angażuje się w odpowiedzialność za 

swoje zdrowie - tempo biegu dostosowuje do 

swojego tętna wysiłkowego. 

2. Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad 

samoasekuracji i asekuracji w wybranych 

konkurencjach lekkoatletycznych 

3.2.2. 

3. Doskonalenie umiejętności sędziowania wybranych 

konkurencji lekkoatletycznych 

3.2.4. 

S Uczeń objaśnia rolę rozgrzewki przed wysiłkiem fizycznym 

Uczeń prowadzi fragment lekcji wybranej konkurencji lekkoatletycznej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 



 

Gimnastyka 

Temat lekcji Blok 

tematyczny z 

podstawy 

programowej 

Zagadnienie z 

podstawy 

programowej 

Edukacja 

zdrowotna 

Kompetencje społeczne 

1. Ocena poziomu zdolności koordynacyjnych 
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1.1.2. 4.1.8. 

4.1.10. 

Uczeń: 

5.5.b. akceptuje konieczność pomocy i 

asekuracji - pomaga współćwiczącemu 

przy wykonywaniu ćwiczeń 

rozciągających; 5.1.a. rozumie potrzebę 

dbałości 

0 prawidłową postawę ciała - przyjmuje 

bezpieczne pozycje do ćwiczeń 

kształtujących; 

5.1 .b. angażuje się w rozwijanie własnej 

sprawności ogólnej - wskazuje najsłabsze 

parametry swojej sprawności 

1 sposoby ich poprawy. 

2. Ocena poziomu gibkości 1.1.1. 

3. Doskonalenie umiejętności kształtowania 

wybranych zdolności motorycznych 

1.2.1. 

4. Doskonalenie umiejętności doboru zestawu ćwiczeń 

wzmacniających mięśnie posturalne 

1.2.3. 

S Uczeń demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących, wzmacniających mięśnie posturalne, posługując się prawidłową terminologią. 

1. Doskonalenie umiejętności kształtowania 

prawidłowej postawy ciała z wykorzystaniem 

różnorodnych przyborów 
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2.2.1. 4.1.7. 4.2.1. Uczeń: 

5.2.a. wykazuje umiejętność adekwatnej 

samooceny swojej sprawności fizycznej 

- wskazuje swoje mocne i słabe strony; 

5.2.a.troszczy się o swoje zdrowie 

- przestrzega zasad korzystania 

z urządzeń sportowych oraz przestrzega 

regulaminu sali gimnastycznej; 

5.5.b.wykazuje kreatywność w 

poszukiwaniu rozwiązań sytuacji 

2. Doskonalenie umiejętności kształtowania siły mięśni 

tułowia, NN, RR 

2.1.1. 

3. Doskonalenie umiejętności łączenia przewrotów w 

przód i w tył 

2.2.3. 

4. Doskonalenie umiejętności kształtowania 

równowagi z wykorzystaniem różnych przyborów 

2.2.5. 

 
 
 
 
 
 



 

5. Doskonalenie umiejętności łączenia ćwiczeń 

równoważnych i gimnastycznych w proste układy 

gimnastyczne wg inwencji ucznia 

 2.2.5.  problemowych - podczas wykonywania 

ćwiczeń gimnastycznych projektuje 

działania, tworząc model rozwiązań 

6. Poznajemy różne systemy form gimnastycznych 

(pilates, aerobik, joga, streching, tabata, salsa itp.) 

 2.2.1.  zadań problemowych, koryguje błędy. 

7. Poznajemy wybrane techniki relaksacji  2.2.5.   

8. Doskonalenie umiejętności zastosowania relaksacji 

po wysiłku fizycznym 

 2.1.3.   

9. Doskonalenie umiejętności kształtowania wybranych 

zdolności motorycznych z zastosowaniem rożnych 

form gimnastycznych - pilates 

 2.2.1.  • 

10. Doskonalenie umiejętności kształtowania wybranych 

zdolności motorycznych z zastosowaniem rożnych 

form gimnastycznych - aerobik 

 2.1.4.   

11. Doskonalenie umiejętności kształtowania wybranych 

zdolności motorycznych z zastosowaniem rożnych 

form gimnastycznych - step aerobik 

 2.2.1.   

12. Doskonalenie umiejętności kształtowania wybranych 

zdolności motorycznych z zastosowaniem rożnych 

form gimnastycznych -joga 

 2.1.3.   

13. Doskonalenie umiejętności kształtowania wybranych 

zdolności motorycznych z zastosowaniem rożnych 

form gimnastycznych - tabata 

 2.1.4.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14. Doskonalenie umiejętności kształtowania wybranych 

zdolności motorycznych z zastosowaniem rożnych 

form gimnastycznych - streching 

 2.2.5.   

15. Poznajemy podstawowe elementy samoobrony 2.2.8. 

S 
Uczeń prowadzi rozgrzewkę gimnastyczną z zachowaniem toku ćwiczeń. Uczeń prezentuje wybraną przez siebie technikę relaksacji. 

Uczeń prowadzi fragment lekcji z zastosowaniem wybranej formy ćwiczeń gimnastycznych. 

1. Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń 

gimnastycznych 
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 3.1.4. 4.1.4. 4.2.4. Uczeń: 

5.4. b.uczestniczy w 

czynnościach związanych z bezpieczeństwem 

- podczas wykonywania ćwiczeń zachowuje 

bezpieczne odległości między 

współćwiczącymi; 

5.5. a. rozwija swoją inwencję 

twórczą 

- proponuje krótki układ gimnastyczny. 

Dobiera ćwiczenia do umiejętności 

i możliwości fizycznych własnych oraz 

swoich kolegów i koleżanek; 

5.6. a. dba o własne bezpieczeństwo 

- przygotowuje bezpieczne miejsce do 

ćwiczeń gimnastycznych. 

2. Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad 

samoasekuracji i asekuracji w gimnastyce 

3.2.2. 

3. Klasowy turniej wybranej formy gimnastycznej 

(pilates, aerobik, joga, streching, tabata, salsa itp.) 

3.2.5. 

S Uczeń objaśnia rolę rozgrzewki przed wysiłkiem fizycznym. 

Uczeń prowadzi fragment lekcji gimnastycznej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ćwiczenia siłowe 

Temat lekcji Blok 

tematyczny z 

podstawy 

programowej 

Zagadnienie z 

podstawy 

programowej 

Edukacja 

zdrowotna 

Kompetencje społeczne 

1. Doskonalenie umiejętności kształtowania siły 

poszczególnych partii mięśniowych 
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1.2.4. 4.1.3. 4.2.2. Uczeń: 

5.1.a. wykazuje aktywną postawę na 

zajęciach wychowania fizycznego - sam 

dobiera zestaw ćwiczeń do swoich potrzeb i 

możliwości. 

2. Doskonalenie umiejętności kształtowania gibkości 

dolnego odcinka kręgosłupa 

1.2.3. 

3. Doskonalenie umiejętności doboru ćwiczeń do 

własnych potrzeb i możliwości fizycznych 

1.1.2. 

S Uczeń ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny - wskazuje swoje mocne i słabe strony. 

1. Poznajemy zasady bezpiecznego korzystania z siłowni 
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2.2.1. 4.1.2. 4.2.4. Uczeń: 

5.1.b. podejmuje pracę nad sobą w celu 

zwiększenia wiary w siebie - samodzielnie 

realizuje przyjęty plan treningowy; 

5.6.b. jest świadomy konsekwencji 

zażywania środków dopingujących i 

odurzających - nie podejmuje ćwiczeń przy 

złym samopoczuciu. 

2. Doskonalenie umiejętności kształtowania siły ogólnej 

na obwodzie stacyjnym 

2.1.2. 

3. Poznajemy podstawowe formy i metody treningu 

siłowego 

2.1.4. 

4. Doskonalenie umiejętności układania prostego 

programu treningowego na poszczególne partie 

mięśniowe 

2.2.1. 

5. Poznajemy podstawy prawidłowej diety dla osób 

uprawiających sporty siłowe 

2.1.5. 

S Uczeń planuje własny program treningu siłowego na wybrane partie mięśniowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń 

siłowych 
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3.2.3. 4.1.4. 4.2.1. Uczeń: 

5.1.a. świadomie uczestniczy w zajęciach 

wychowania fizycznego - nie podejmuje 

aktywności fizycznej bez rozgrzewki. 2. Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad 

samoasekuracji i asekuracji podczas wykonywania 

ćwiczeń siłowych 

3.1.3. 

S Uczeń objaśnia rolę rozgrzewki przed wysiłkiem fizycznym. 

Koszykówka 

Temat lekcji Blok 

tematyczny z 

podstawy 

programowej 

Zagadnienie z 

podstawy 

programowej 

Edukacja 

zdrowotna 

Kompetencje społeczne 

1. Doskonalenie techniki kozłowania piłką w 

koszykówce 
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2.2.3. 4.1.7. 4.2.1. Uczeń: 

5.5.b. uczestniczy w zespołowych grach jako 

zawodnik - akceptuje wybór współgraczy 

dokonany przez nauczyciela; 

5.3.C. uczestniczy w sportowych 

rozgrywkach klasowych, pełniąc funkcję 

zawodnika - stosuje zasady czystej gry. 

Akceptuje decyzje sędziego. Potrafi przyznać 

się do błędu; 5.5.a. dostrzega potrzebę 

współpracy i współdziałania - współpracuje z 

zespołem, przydziela funkcje, osiąga 

kompromisy. 

2. Doskonalenie umiejętności chwytów i podań piłki 

sprzed klatki piersiowej w biegu w koszykówce 

2.2.3.  

3. Doskonalenie umiejętności wykonania podań 

sytuacyjnych 

2.2.2. 

4. Doskonalenie umiejętności wykonania rzutu z biegu 

po kozłowaniu 

2.1.2. 

5. Doskonalenie techniki indywidualnej podczas rzutów 

do kosza z różnych pozycji 

2.1.1. 

6. Doskonalenie umiejętności wykonania rzutów z 

półdystansu po zatrzymaniu na jedno lub dwa tempa 

2.2.3. 

7. Doskonalenie umiejętności wykonania rzutów do 

kosza z wyskoku 

2.1.4. 

8. Doskonalenie umiejętności prawidłowego ustawienia 

się w ataku i w obronie 

2.2.4. 

 
 



 
 

9. Doskonalenie umiejętności poruszania się po boisku 

w ataku i w obronie 

 2.1.3.  
* 

10. Doskonalenie umiejętności obrony „każdy swego" i 

obrony strefą w trakcie gry 

2.2.4. 

11. Doskonalenie ataku pozycyjnego i ataku szybkiego 2.2.3. 

12. Doskonalenie umiejętności gry 1 x 1 w ataku i w 

obronie 

2.1.2. 

13. Doskonalenie umiejętności współpracy dwójkowej i 

trójkowej w kontrataku 

2.2.2. 

14. Nauka postawienia i wykorzystania zasłony w ataku 

pozycyjnym 

2.2.3. 

15. Doskonalenie umiejętności postawienia i 

wykorzystania zasłony w ataku pozycyjnym 

2.1.5. 

16.. Klasowy turniej koszykówki 2.2.4. 

S Uczeń prowadzi rozgrzewkę z piłką do koszykówki - kreatywność w doborze ćwiczeń. 

Uczeń organizuje i prowadzi klasowy turniej koszykówki, pełniąc funkcje zawodnika, sędziego i organizatora. 

Piłka siatkowa 

Temat lekcji Blok 

tematyczny z 

podstawy 

programowej 

Zagadnienie z 

podstawy 

programowej 

Edukacja 

zdrowotna 

Kompetencje społeczne 

1. Doskonalenie umiejętności poruszania się po boisku 

w ataku i obronie 
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2.2.3. 4.1.5. 4.2.3. Uczeń: 

5.4.a. pełni rolę kibica - podczas gry w 

siatkówkę kulturalnie dopinguje grające 

drużyny; 

5.4. b. uczestniczy w sportowych 

rozgrywkach klasowych w roli zawodnika - 

przestrzega zasad 

i przepisów gry; 

5.5. b. wdraża się do kontroli i oceny 

współćwiczących - wskazuje 

2. Doskonalenie umiejętności prawidłowego ustawienia 

się na boisku w związku z fazą gry 

2.2.3. 

3. Doskonalenie wystawienia piłki sposobem górnym i 

dolnym 

2.1.2. 

4. Doskonalenie umiejętności sytuacyjnego 

wystawienia piłki 

2.2.1. 

5. Doskonalenie ataku po prostej i po skosie 2.1.3. 

6. Doskonalenie ataku przez plasowanie 2.2.2. 

 
 
 



7. Doskonalenie umiejętności odbić sytuacyjnych  2.2.3.  
współćwiczącemu błędy przy wykonywaniu 

poszczególnych ćwiczeń. 8. Doskonalenie umiejętności wykonania bloku 

pojedynczego 

2.1.2. 

9. Doskonalenie zagrywki sposobem górnym 2.2.3. 

10. Doskonalenie umiejętności rozegrania piłki „na trzy" 2.2.1. 

11. Klasowy turniej piłki siatkowej 2.2.4. 

S Uczeń prowadzi rozgrzewkę z piłką do siatkówki - kreatywność w doborze ćwiczeń. 

Uczeń organizuje i prowadzi klasowy turniej piłki siatkowej, pełniąc funkcje zawodnika, sędziego i organizatora. 

Piłka ręczna 

Temat lekcji Blok 

tematyczny z 

podstawy 

programowej 

Zagadnienie z 

podstawy 

programowej 

Edukacja 

zdrowotna 

Kompetencje społeczne 

1. Doskonalenie umiejętności chwytów i podań piłki w 

biegu ze zmianą pozycji po podaniu 
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2.2.3. 4.1.1. 4.2.4. Uczeń: 

5.4.b. stosuje zasady czystej gry - przestrzega 

przepisów piłki ręcznej, okazuje szacunek dla 

rywala; 

5.4. b. uczestniczy w sportowych 

rozgrywkach klasowych w roli zawodnika - 

potrafi właściwie zachować się w sytuacji 

zwycięstwa 

i porażki oraz podziękować za wspólną 

grę; 

5.5. b. dba o bezpieczeństwo 

współćwiczących - akceptuje poziom techniki 

indywidualnej każdego uczestnika gry w piłkę 

ręczną. 

2. Doskonalenie umiejętności poruszania się po boisku z 

piłką i bez piłki 

2.1.2.' 

3. Doskonalenie techniki indywidualnej w piłce ręcznej 2.2.1. 

4. Doskonalenie zwodu pojedynczego i podwójnego 2.1.3. 

5. Doskonalenie rytmu trzech kroków zakończonego 

podaniem lub rzutem do bramki 

2.2.2. 

6. Doskonalenie umiejętności obrony „każdy swego" i 

obrony strefą 

2.2.3. 

7. Doskonalenie umiejętności gry w ataku na różnych 

pozycjach 

2.1.2. 

8. Doskonalenie umiejętności ustawienia się i 

poruszania w obronie 

2.2.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. Doskonalenie umiejętności ustawienia się i 

poruszania w ataku 

 2.2.1.   

10. Klasowy turniej piłki ręcznej 2.2.4. 

S Uczeń prowadzi rozgrzewkę z piłką do piłki ręcznej - kreatywność w doborze ćwiczeń. 

Uczeń organizuje i prowadzi klasowy turniej piłki ręcznej, pełniąc funkcje zawodnika, sędziego i organizatora. 

Piłka nożna 

Temat lekcji Blok 

tematyczny z 

podstawy 

programowej 

Zagadnienie z 

podstawy 

programowej 

Edukacja 

zdrowotna 

Kompetencje społeczne 

1. Doskonalenie umiejętności prowadzenia piłki po 

prostej prawą i lewą nogą w zmiennym tempie i 

kierunku 
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2.2.1. 4.1.10. 4.2.3. Uczeń: 

5.5.b akceptuje potrzebę współpracy 

- dokładnie wykonuje ćwiczenia, jest 

odpowiedzialny za dokładne podania piłki; 

5.3. a. wciela się w rolę arbitra 

- sędziuje fragment gry. Wyjaśnia zasady 

kulturalnego kibicowania; 

5.4. b. współpracuje w grupie, 

szanując wysiłki innych graczy - wykazuje 

zrozumienie w przypadku popełnionych 

błędów, wspiera i udziela wskazówek. 

2. Doskonalenie umiejętności przyjęcia i podania piłki 

wewnętrzną częścią stopy w miejscu i w biegu 

2.1.3. 

3. Doskonalenie umiejętności wykonania strzału do 

bramki prostym, wewnętrznym i zewnętrznym 

podbiciem 

2.2.2. 

4. Doskonalenie umiejętności techniki indywidualnej w 

trakcie gry na różnych pozycjach 

2.2.3. 

5. Doskonalenie umiejętności wyprowadzenia ataku 

szybkiego i kontrataku 

2.1.2. 

6. Doskonalenie umiejętności współpracy w obronie 

„każdy swego" i obrony strefą 

2.2.3. 

7. Doskonalenie umiejętności gry na pozycji bramkarza 2.2.1. 

8. Klasowy turniej piłki nożnej 2.2.4. 

S Uczeń prowadzi rozgrzewkę z piłką do piłki nożnej - kreatywność w doborze ćwiczeń. 

Uczeń organizuje i prowadzi klasowy turniej piłki nożnej, pełniąc funkcje zawodnika, sędziego i organizatora. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Gry rekreacyjne 
Temat lekcji Blok 

tematyczny z 

podstawy 

programowej 

Zagadnienie z 

podstawy 

programowej 

Edukacja 

zdrowotna 

Kompetencje społeczne 

1. Doskonalenie umiejętności stosowania zasad i 

przepisów w wybranej grze rekreacyjnej (kwadrant, 

badminton, unihokej, tenis stołowy, ultimate, 

korfball, tchoukball, bulle) 

 2.1.1.  Uczeń: 

5.3.c. współpracuje w grupie, szanując 

poglądy i wysiłki innych ludzi - wykazuje 

empatię poprzez aktywne 

2. Doskonalenie techniki indywidulanej w wybranej 

grze rekreacyjnej (kwadrant, badminton, unihokej, 

tenis stołowy, ultimate, korfball, tchoukball, bulle) 

 2.1.2.  uczestnictwo w zaproponowanej grze 

rekreacyjnej; 

5.3.b. wykazuje zainteresowanie wybraną grą 

rekreacyjną - aktywnie 

3. Doskonalenie umiejętności przeprowadzenia 

wybranej gry rekreacyjnej (kwadrant, badminton, 

unihokej, tenis stołowy, ultimate, korfball, tchoukball, 

bulle) 

 

 

2.2.3. 4.1.5. 4.2.1. uczestniczy w roli zawodnika i sędziego; 

5.3.C. dostrzega potrzebę współpracy i 

współdziałania - wybiera skuteczny 

4. Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozgrzewki 

do wybranej gry rekreacyjnej (kwadrant, badminton, 

unihokej, tenis stołowy, ultimate, korfball, tchoukball, 

bulle) 

 
2.2.2.  wariant taktyczny mający pozytywny wpływ 

na wynik zespołu. 

5. Doskonalenie umiejętności organizacji turnieju 

klasowego w wybraną grę rekreacyjną (kwadrant, 

badminton, unihokej, tenis stołowy, ultimate, 

korfball, tchoukball, bulle) 

 2.2.4.   

6. Poznajemy nowoczesne technologie do 

monitorowania aktywności fizycznej 

 2.1.4.   

S Uczeń przedstawia i prowadzi swoją, uproszczoną wersję gry lub zabawy rekreacyjnej. 

 
 
 



 
 

1. Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa w wybranej grze rekreacyjnej 

(kwadrant, badminton, unihokej, tenis stołowy, 

ultimate, korfball, tchoukball, bulle) 
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3.2.5. 4.1.3.  

4.2.4.  

Uczeń: 

5.5.b. akceptuje poziom umiejętności 

ruchowych kolegów i koleżanek - podczas 

gier rekreacyjnych dąży do zwycięstwa, 

angażując najsłabszych współgraczy do 

aktywnej gry; 5.1.c. angażuje się w 

odpowiedzialność za zdrowie innych - 

podporządkowuje się decyzjom sędziego, 

nauczyciela. Wybiera bezpieczne miejsca na 

boisku podczas gry; 

5.1.a. współuczestniczy w organizacji lekcji - 

proponuje swoją uproszczoną grę 

rekreacyjną, zwracając uwagę na wybór 

miejsca i bezpieczną organizację gry. 

2. Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad 

samoasekuracji i asekuracji w wybranej grze 

rekreacyjnej (kwadrant, badminton, unihokej, tenis 

stołowy, ultimate, korfball, tchoukball, bulle) 

3.1.4. 

3. Doskonalenie umiejętności sędziowania wybranej gry 

rekreacyjnej (kwadrant, badminton, unihokej, tenis 

stołowy, ultimate, korfball, tchoukball, bulle) 

3.2.4. 

S Uczeń prowadzi wybraną grę rekreacyjną zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

Nordic waking 
Temat lekcji Blok 

tematyczny z 

podstawy 

programowej 

Zagadnienie z 

podstawy 

programowej 

Edukacja 

zdrowotna 

Kompetencje społeczne 

1. Nauka techniki marszu nordic walking 
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2.1.1. 4.1.2. 4.2.1. Uczeń: 

5.1.a. z własnej inicjatywy i chętnie podejmuje 

realizację zadań związanych z aktywnością 

fizyczną - przedstawia nauczycielowi zdjęcia z 

podejmowania aktywności pozaszkolnej 

(nordic walking, turystyka rowerowa, rolki, 

pływanie, aerobik itp.) 

2. Poznajemy ćwiczenia kształtujące z kijami do nordic 

walkingu 

2.2.2. 

3. Doskonalenie umiejętności kształtowania zdolności 

koordynacyjnych i kondycyjnych w nordic walkingu 

2.2.1. 

4. Doskonalenie techniki indywidualnej w nordic 

walkingu 

2.2.3. 

 
 
 
 



 
 

s Uczeń objaśnia rolę rozgrzewki przed wysiłkiem fizycznym. Uczeń demonstruje prawidłową technikę marszu NW. 

Łyżwiarstwo 
Temat lekcji Blok 

tematyczny z 

podstawy 

programowej 

Zagadnienie z 

podstawy 

programowej 

Edukacja 

zdrowotna 

Kompetencje społeczne 

1 .  Nauka podstawowej postawy łyżwiarskiej 
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2.2.1. 4.1.6. 4.2.2. Uczeń: 

5.6.a. jest refleksyjny w postrzeganiu relacji 

wewnątrz grupy - akceptuje różny poziom 

umiejętności ruchowych swoich 

rówieśników. 

2. Nauka jazdy na łyżwach przodem po prostej i po łuku 2.1.3. 

3. Nauka jazdy na łyżwach tyłem po prostej i po łuku 2.2.2. 

4. Nauka zmiany kierunku jazdy na łyżwach 2.2.3. 

5. Nauka przejścia zjazdy przodem dojazdy tyłem 2.1.2. 

6. Nauka hamowania dowolnym sposobem 2.2.3. 

7. Nauka przekładanki przodem i tyłem 2.2.1. 

8. Doskonalenie techniki indywidulanej jazdy na 

łyżwach 

2.2.3. 

9. Klasowy turniej w hokeja 2.2.4. 

S Uczeń prowadzi rozgrzewkę na lodowisku. 

Uczeń demonstruje prawidłową technikę jazdy na łyżwach przodem i tyłem. 
1 .  Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa podczas jazdy na łyżwach 
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 3.1.1. 4.1.1. 4.2.1. Uczeń: 

5.3.b. aktywnie uczestniczy w grach i 

zabawach na lodowisku - pełni funkcje 

zawodnika, organizatora i sędziego. 

2. Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad 

samoasekuracji i asekuracji wjeździe na łyżwach 

3.2.2. 

3. Doskonalenie umiejętności organizowania gier i 

zabaw na lodowisku z przestrzeganiem regulaminu 

lodowiska 

3.2.4. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

s Uczeń objaśnia rolę rozgrzewki przed wysiłkiem fizycznym. 

Uczeń prowadzi fragment lekcji na lodowisku zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

Pływanie 
 

Temat lekcji Blok 

tematyczny z 

podstawy 

programowej 

Zagadnienie z 

podstawy 

programowej 

Edukacja 

zdrowotna 

Kompetencje społeczne 

1. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa na pływalni 
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2.1.1. 4.1.2. 4.2.1. Uczeń: 

5.6.b. jest świadomy konsekwencji 

zażywania środków dopingujących i 

odurzających - przy złym samopoczuciu nie 

wchodzi do wody. 

2. Diagnoza w zakresie umiejętności pływackich 2.1.2. 

3. Doskonalenie poznanych technik pływackich 2.2.3. 

4. Nauka techniki nawrotu odkrytego 2.2.3. 

5. Nauka techniki skoku na nogi i na główkę 2.1.2. 

6 Nauka techniki pływania kraulem ratowniczym 2.2.3. 

7. Doskonalenie umiejętności kształtowania 

wytrzymałości w pływaniu 

2.2.1. 

8. Klasowe zawody pływackie 2.2.4. 

S Uczeń organizuje i prowadzi klasowe zawody pływackie, pełniąc funkcje zawodnika, sędziego i organizatora. 

1. Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa podczas pływania 
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3.1.1. 4.1.5. 4.2.4. Uczeń: 

5.2.b. postępuje zgodnie z regulaminem 

pływalni oraz przestrzega zasad higieny - 

korzysta natrysków przed zajęciami i po 

zajęciach. 

2. Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad 

samoasekuracji i asekuracji w wodzie 

3.2.3. 

3. Doskonalenie umiejętności organizowania gier i 

zabaw w wodzie z przestrzeganiem regulaminu 

pływalni 

3.2.5. 

S Uczeń objaśnia rolę rozgrzewki przed wysiłkiem fizycznym. 

Uczeń prowadzi fragment lekcji z pływania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Taniec 
Temat lekcji Blok 

tematyczny z 

podstawy 

programowej 

Zagadnienie z 

podstawy 

programowej 

Edukacja 

zdrowotna 

Kompetencje społeczne 

1 .  Poznajemy różne rodzaje tańców towarzyskich, 

integracyjnych, nowoczesnych, narodowych 
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2.2.5. 4.1.7. 4.2.3. Uczeń: 

5.2.b. odpowiednio zachowuje się w 

sytuacjach związanych z aktywnością 

taneczną - akceptuje wybór partnera do tańca 

dokonany przez nauczyciela; 

5.1. C .  angażuje się w rozwijanie 

inwencji twórczej - proponuje własną 

choreografię taneczną. Wybiera muzykę do 

opracowywania prostych układów tanecznych; 

5.2. b. właściwie zachowuje się w 

tańcu - przestrzega etykiety tańca. 

2. Nauka podstawowych kroków i figur tanecznych 

wybranego tańca wg inwencji nauczyciela 

2.2.6. 

3. Nauka umiejętności wykonania prostego układu 

tanecznego 

2.1.2. 

4. Doskonalenie umiejętności łączenia kroków i figur 

tanecznych wg inwencji ucznia 

2.2.6. 

S Uczeń przedstawia swój układ taneczny do wybranego tańca. 

 


