
Wymagania edukacyjne - Klasa V 

Lp Dyscyplina wiadomości umiejętności narzędzia pomiaru 

1. Lekkoatletyka Uczeń zna komendy związane ze 

startem niskim, Zna sposób 

wymierzania rozbiegu w skoku 

w dal. Zna pojęcie odbicia się 

prawidłowego ze strefy. 

Potrafi wykonać start niski. 

Potrafi wykonać poprawne 

lądowanie w skoku w dal. 

Bieg – 60m, 600m, lub 1000m, skok 

w dal, rzut p. palantową. 

Ocena techniki startu: 

Z pozycji wychylonej – dp 

Start niski z dużymi błędami – dst 

Z niewielkimi błędami – db 

W pełnej formie n komendę – bdb 

Uczeń zna obowiązki sędziego startowego 

oraz wykonuje star niski w pełnej formie 

– cel. 

2. Koszykówka Uczeń zna oraz umie zastosować 

w praktyce poznane wcześniej 

przepisy, zna liczebność drużyny, 

czas gry, błąd połowy, sposób 

liczenia punktów, sygnalizację 

sędziowską. 

Umie płynnie kozłować piłkę 

lewą i prawą ręką ze zmiana 

tempa oraz kierunku. 

 

Umie wykonać dwutakt po 

kozłowaniu. 

 

Kozłowanie: 

2x5 pachołki, co 1m, Kozłowanie jedną 

ręką – dp 

Kozłowanie ze zmianą ręki – dst 

Kozłowanie na przemian ręką lewą i 

prawa, po czym umie prawidłowo 

zatrzymać się – db 



Umie pokazać zatrzymanie na 

jedno tempo. 

 

Umie poprawnie wykonać 

dwutakt (rzut z biegu). 

Kozłowanie na przemian LR i PR po 

czym na półmetku umie prawidłowo 

zatrzymać się, podać piłkę oburącz do 

partnera – bdb 

Kozłowanie na przemian LR i PR po 

czym na półmetku umie prawidłowo 

zatrzymać się, wykonać pivot, podać piłkę 

oburącz kozłem do partnera, na koniec 

potrafi prawidłowo zatrzymać się na dwa 

tempa – cel 

 

Dwutakt: 

dp – prawidłowe wykonanie 3 na 8 prób 

dst – prawidłowe wykonanie z trafieniem 

2 na 8 prób 

db – j/w 3-4 na 8 prób 

bdb – j/w 5-6 na 8 prób 

cel – j/w 7-8 na 8 prób 

3. Siatkówka Uczeń potrafi oceniać poprawność 

wykonywanych ćwiczeń. 

 

Potrafi wykonać odbicie 

sposobem górnym w parach bez 

siatki oraz przez siatkę. Potrafi 

wykonać odbicie sposobem 

Odbicia sposobem górnym: 

Ilość odbić: 4-5 – dp 



Zna sygnalizację sędziego i sposób 

liczenia punktów. 

dolnym w parach, o ścianę oraz 

przez siatkę. Potrafi wykonać 

zagrywkę sposobem górnym 

przez siatkę dowolna ręką. 

6-8 – dst 

9-13 – db 

14-20 – bdb 

pow. - 20 cel 

Odbicie sposobem dolnym: 

Ilość odbić: 2-3 – dp 

4-6 – dst 

7-9 – db 

10-12 – bdb 

pow. 12 – cel 

Zagrywka sposobem górnym przez siatkę 

dowolną ręką: 

3m dp, 4m dst, 5m db, 6m bdb, 7m cel. (1 

udana na 3 próby). 

4. Piłka nożna Uczeń Zn przepisy dotyczące 

przewinień w czasie gry 

wprowadzenia piłki z autu (ręką i 

nogą). 

Umie prowadzić piłkę nogą lewą 

i prawą po prostej i slalomem 

zakończone podaniem i strzałem 

na bramkę. Umie przyjmować 

piłkę prostym podbiciem; 

wykonuje strzały z różnych 

Prowadzenie piłki nogą po obwodzie koła 

o promieniu 1m; 

Strefa 1m płynna prowadzenie jedną nogą 

(db), prowadzenie nogą lewą i prawa 

(bdb), z odbiciem piłki o ścianę (cel). 



pozycji i w określone miejsce 

oraz strzały do bramki bez 

bramkarza i z bramkarzem. 

 

Wykonuje żonglerkę piłką: 

Ilość odbić: 5-9 – dp 

10-14 – dst 

15-20 – db 

pow. 20 – bdb 

pow. 10 – cel ( na przemian nogą lewą 

i prawą). 

5. Piłka ręczna Uczeń zna podstawowe wybrane 

artykuły z przepisów gry, potrafi 

wychwycić popełnione przez 

grających błędy (błąd kroków) 

i przewinienia. 

Potrafi wykonać prowadzenie 

piłki w dwójkach. Kozłowanie 

piłki i podanie do partnera 

z zakończone rzutem do bramki. 

Po prawidłowym kozłowaniu – rzut po 

zatrzymaniu do materaca z odległości 6m 

(dopuszczalny i kozioł), 6 prób 

2 – dp 

3 – dst 

4-5 – db 

6 – bdb 

6 w określoną połowę materaca – cel. 

6. Gimnastyka Uczeń wie jak kształtować cechy 

motoryczne, siłę wytrzymałość, 

równowagę, zwinność, gibkość, 

Uczeń umie wykonać przewrót 

w przód z miejsca z przysiadu 

podpartego do przysiadu 

podpartego (z dokładnym 

Uczeń umie wykonać przewrót w przód 

z miejsca z przysiadu podpartego do 

przysiadu podpartego ( z dokładnym 



szybkość. ułożeniem rąk i głowy). ułożeniem rąk i głowy). 

Umie przetoczyć się w przód – dp 

Umie przetoczyć się w przód i w tył - dst 

Umie wykonać przewrót w przód i w tył 

z niewielkimi błędami – db 

Umie wykonać prawidłowo przewroty 

w przód i w tył z półprzysiadu do 

rozkroku – cel. 

Powyższego sprawdzianu nie będą 

wykonywać uczniowie ze stwierdzonymi 

wadami postawy. 

 

 

 

 

 

 

 



 


