
Wymagania edukacyjne - Klasa VI 

Lp Dyscyplina wiadomości umiejętności narzędzia pomiaru 

1. Lekkoatletyka Uczeń zna przepisy dotyczące biegu 

sztafetowego. 

Potrafi wykonać przekazanie 

pałeczki sztafetowej. 

Bieg – 60m, 600m, lub 1000m, skok 

w dal, rzut p. palantową. 

Przekazanie pałeczki: 

w marszu – dp, 

W truchcie z dużymi błędami – dst 

W biegu na mniejszej szybkości, 

w strefie, z niewielkim błędami – db 

Na mniejszej szybkości, w strefie, bez 

błędów – bdb 

Na pełnej szybkości, w strefie, bez 

błędów - cel 

2. Koszykówka Uczeń zna oraz umie zastosować 

przepisy dotyczące mini 

koszykówki. Próby sędziowania. 

Umie płynnie kozłować piłkę 

lewą i prawą ręką, także w grze. 

 

Umie wykonywać dwutakt w 

trudnych sytuacjach boiskowych 

1x1 lub 2x1, także w grze. 

Umie poprawnie wykonać dwutakt (rzut 

z biegu). 

dp – prawidłowe wykonanie z trafieniem 

2 na 10 prób, 

dst – j/w 3-4 na 10 prób, 

db – j/w 5-6 na 10 prób, 



 

Uczeń umie zatrzymać się na 

jedno i na dwa tempa w grze. 

 

Umie poprawnie wykonać 

dwutakt (rzut z biegu). 

 

Umie płynnie kozłować piłkę 

lewą i prawą ręką za zmiana 

tempa oraz kierunku. 

bdb – j/w 7-8 na 10 prób, 

cel – j/w 9-10 na 10 prób. 

 

Pachołki, co 1m, kozłowanie ze zmianą 

ręki – dp 

Kozłowanie ze zmiana ręki i wykonuje 

prawidłowo podanie jednorącz – dst 

Kozłowanie na przemian LR i PR, po 

czym umie prawidłowo zatrzymać się, 

podać piłkę oburącz z wyskoku do 

partnera – db 

Kozłowanie na przemian LR i PR, po 

czym na półmetku umie prawidłowo 

zatrzymać się na dwa tempa, podać piłkę 

oburącz z wyskoku do partnera, kończy 

celnym dwutaktem – bdb 

Kozłowanie na przemian LR i PR, po 

czym na półmetku umie prawidłowo 

zatrzymać się na dwa tempa, podać piłkę 

oburącz z wyskoku do partnera, kończy 

celnym dwutaktem również ręką słabszą – 

cel. 

Powyższego sprawdzianu nie będą 



wykonywać uczniowie ze stwierdzonymi 

wadami postawy. 

3. Siatkówka Umie oceniać wykorzystanie 

poznanych elementów w grze 

właściwej. 

 

Zna oraz umie zastosować przepisy 

w mini piłkę siatkową. 

Potrafi wykonać zagrywkę górną 

i dolna. 

 

Umie kierować piłkę sposobem 

górnym i dolnym w zespołach 3 

osobowych. 

Potrafi wykonac zagrywke górna i dolna 

(dp 4m, dst 5m, db 6m, bdb 7m, cel 9m) 1 

udana na 3 próby. 

 

Ilość podbić sp. górnym: 

5-10 – db 

10-15 – dst 

16-22 – db 

23-30 – bdb 

pow. 30 – cel 

Ilość podbić sp. dolnym: 

3-5 – dp 

6-10 – dst 

10-15 – db 

15-20 – bdb 

pow. 20 – cel 

Ilość podbić sp. górnym i dolnym na 



zmianę, ilość cykli: 

1-2 – dp 

3-4 – dst 

5-6 – db 

7-8 – bdb 

pow. 8 - cel 

4. Piłka nożna Uczeń zna przepisy dotyczące gry 

w PN: wymiary boiska, czas gry, 

ilość zawodników, „spalony”, gra 

bramkarza. 

 

Uczeń będzie umiał ocenić 

wykorzystanie elementów 

technicznych w grze. 

 

Uczeń będzie potrafił zorganizować 

rozgrywki klasowe i międzyklasowe 

w mini piłce nożnej. 

Wykonuje żonglerkę piłką. 

 

Uczeń wykonuje prowadzenie 

piłki w dwójkach LN i PN 

zakończone podaniem oraz 

strzałem do bramki 

wewnętrznym podbiciem LN i 

PN. 

 

Uczeń doskonali prowadzenie 

piłki w dwójkach LN i PN, 

uderzenie i przyjęcie wew. i 

zew. częścią stopy, LN i PN, 

strzał do bramki wewnętrznym 

podbiciem LN i PN. 

Wykonuje żonglerkę piłką: 

Ilość odbić: pow. 6 jedną nogą lub pow. 4 

odbić LN i PN – dp 

Na przemian LN i PN: 

6-10 – dst 

11-16 – db 

17-20 – bdb 

pow. 20 – cel 

Strzał w część środkową ławeczki 

z odległości 7m, 6 prób 

2 – dp 

3 – dst 



 

Uczeń doskonali poznane 

elementy techniczne oraz 

umiejętności ruchowe z piłki 

nożnej. 

4-5 – db 

6 – bdb 

6 w określona połowę ławeczki - cel 

 

5. Piłka ręczna Uczeń zna przepisy dotyczące mini 

piłki ręcznej. Próby sędziowania. 

Potrafi swobodnie kozłować w 

rytmie” trzy kroki – kozioł, trzy 

kroki – podanie, wykonać rzut 

z zatrzymaniem, z biegu oraz 

z wyskoku. 

Zna zasady obrony strefowej, 

„każdy swego” i umie 

zastosować je w grze. 

 

Po prawidłowym kozłowaniu – rzut 

z wyskoku do materaca z odległości 6m 

(dopuszczalny 1 kozioł), 6 prób: 

2 – dp 

3 – dst 

4-5 – db 

6 – bdb 

6 w określona połowę materaca - cel 

6. Gimnastyka Uczeń wie jak kształtować nawyk 

utrzymania prawidłowej postawy. 

Uczeń umie wykonać przewrót 

w przód z naskoku z marszu 

przez niską przeszkodę do 

postawy zasadniczej 

(z dokładnym ułożeniem rąk 

i głowy). 

 

Uczeń umie wykonać stanie na 

Uczeń umie wykonać stanie na RR 

z uniku podpartego z zamachem jednonóż 

z asekuracją. 

Wykonuje same zamachy – dp 

Po zamachu dotyka jedną nogą ściany – 

dst 

Po zamachu dotyka obunóż ściany – db 



rękach z uniku podpartego 

z zamachem jednonóż 

z asekuracją. 

Wykonuje prawidłowe stanie na RR – bdb 

Wykonuje prawidłowo stanie na RR 

z samoasekuracją - cel 

 


