
Wychowanie fizyczne 01.06.2020 

KL. VIII 

Temat: Sprawdzian wiadomości z wychowania fizycznego 

Cel lekcji: sprawdzenie wiadomości z wychowania fizycznego. 

Test umieszczony poniżej  składa się z pytań zamkniętych i jednego pytania 

otwartego. Za prawidłową odpowiedz na pytanie zamknięte możesz otrzymać 

max.  1 pkt. natomiast za prawidłową odpowiedz na pytanie otwarte (pytanie 

nr 6) możesz otrzymać max. 3 pkt. Można zaznaczy tylko jedną odpowiedź.  

TEST WIADOMOŚCI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VIII 

1.Podczas wysiłku fizycznego tętno: 

a) maleje 

b) wzrasta 

c) nie ulega zmianom 

2. Określenie „fair play” w sporcie to: 

a) sygnał do rozpoczęcia biegu 

b) technika skoku w dal 

c) zachowanie się zawodnika podczas walki sportowej 

3. Przed lekcją wychowania fizycznego należy zmienić ubranie na strój 

sportowy ze względu na: 

a) higienę osobistą 

b) nie ma takiej potrzeby 

c) bo nauczyciel tak chce 

4. Którą z podanych prób zastosujesz do pomiaru wytrzymałości: 

a) skłon w przód 



b) rzut piłką lekarską 

c) bieg ciągły 12 min. 

5. Gimnastyka korekcyjna służy do: 

a) przygotowania organizmu do wysiłku 

b) jest to gra ruchowa 

c) zapobiegania wadom postawy 

6. Wymień trzy dyscypliny olimpijskie: 

1)…………………………………....................................................................... 

 2)………………………………………………...................................................

 3)………………………………………...........................................................… 

Powodzenia !!!! 

Po teście proszę Was o wykonanie paru ćwiczeń: 

I. Marsz w miejscu- przez 2 minuty 

II. Naprzemienne przyciąganie kolan do klatki piersiowej- przez 2 minuty 

     1. Stań prosto stopy na podłodze na szerokość ramion. 

      2. Ramiona ugnij w łokciach, dłonie skieruj ku górze. 

     3. Lewe kolano podnieś wysoko do góry, jednocześnie upuszczając prawy    

łokieć w jego kierunku, tak aby się stykały. 

    4. Podczas ruchu wykonaj lekki skręt tułowia. 

    5. Zatrzymaj ruch na ułamek sekundy, następnie wróć do pozycji 

początkowej i wykonaj ruch w drugą stronę. Ćwiczenie wykonuj przez 30 

sekund. 

III. Sprint/bieg z unoszeniem kolan i rąk- to ćwiczenie wykonajcie na dworze. 

Jest to intensywne ćwiczenie angażujące brzuch i wzmacniające mięśnie nóg. 

Podnosi tętno i poprawia dynamikę, koordynację i elastyczność. Możesz 

wykonać je na rozgrzewkę. 

  1. Stań prosto i rozstaw nogi na szerokość bioder. 

  2. Dynamicznie podnieś lewe kolano do klatki piersiowej, uginając i   

podnosząc prawą rękę. 

  3. Następnie unieś prawe kolano wysoko do klatki piersiowej. Ugnij lewą 

rękę. 

  4. Kontynuuj ruch, zmieniając naprzemiennie nogi i ręce. 

  5. Poruszaj się w tempie sprintu lub biegu. 



  6. Rozstaw stopy na szerokość ramion, palce powinny być skierowane lekko 

na zewnątrz. 

 7. Powoli wypchnij biodra w tył i zegnij kolana, aby opuścić ciało. 

 8. Trzymaj stopę przyklejoną do podłogi. 

 9. W dolnej pozycji ćwiczenia zatrzymaj się na chwilę. 

 10. Aby wrócić, odwróć ruch do pozycji stojącej. 

IV. Ćwiczenia wzmacniające – siłowe czynne i ogólno usprawniające. 

Pompki w leżeniu przodem lub w oparciu o krzesło- wykonaj po 10 pompek 

Na zakończenie ćwiczeń wykonaj wspięcie na palce unosząc proste ramiona w 

górę, wdech, opuść ramiona w dół, stań na całych stopach, wydech. Ćwiczenie 

powtórz 5x. 

 

Bardzo proszę rodziców o wysłanie testów na adres mejlowy 

pawelek6@interia.pl lub sms 791-962-741 do 08.06.2020. Będę dostępny 

01.06.2020 r. w godzinach 8:00-12:00. Wydra Paweł- nauczyciel SP40 Zabrze. 

Czy zadania wykonałeś: 

a) samodzielnie, 

b) z niewielką pomocą członków rodziny, 

c) z dużą pomocą członków rodziny. 


