
Wymagania edukacyjne z samoobrony  

w III LO im. Stanisława Wyspiańskiego  

w Jastrzębiu Zdroju 

 

Przedmiotowy system oceniania SAMOOBRONA  

I.ZAŁOŻENIA OGÓLNE  

1.Celem głównym samoobrony jest umożliwienie bronienia siebie i innych przed  

wrogami, brutalnymi działaniami, by uniknąć obrażeń, stawić czoła napastnikom i unieszkodliwić 

ich a także wpajać wyjątkową dyscyplinę psychiczną, ducha walki poprzez odpowiednie metody 

symulacji stresu i bólu powstającego w toku prawdziwego ataku.  

 

2.Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na stałe lub częściowo przez Dyrektora szkoły po 

przedłożeniu zwolnienia lekarskiego. Po ukończeniu zwolnienia czasowego uczeń zobowiązany jest 

zaliczyć zaległości, jeśli niezbędne jest to do bezpiecznej realizacji programu nauczania.  

 

3.Uczeń może być zwolniony z pewnych zadań ruchowych, z których nie jest oceniany po  

przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego.  

 

4.Uczennice w czasie niedyspozycji powinny być przygotowane do lekcji (przebrane).  

 

5.Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w testach sprawnościowych z powodu nieobecności lub 

nieprzygotowania do zajęć jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni do uzupełnienia braków.  

 

6.Na ocenę z samoobrony składają się następujące elementy. 

 1.Zaangażowanie ucznia podczas zajęć. 

 2.Wzrost sprawności fizycznej na podstawie testów. 

 3.Opanowanie technik samoobrony 

 a) postawa obronna 

 b) podstawowe ciosy i kopnięcia 

 c)obrona przed : 

 chwytami za ręce 

 chwytami za ubranie 

 chwytami za włosy 

 obchwytami tułowia 

 duszeniami  

 ciosami  

 kopnięciami  

 atakiem pałką  

 atakiem nożem 

 szantażem bronią palną 

 obrona w parterze 

 kajdankowanie – dla klas policyjnych 

 chwyty interwencyjne – dla klas policyjnych 

 poruszanie się z bronią i zmiany postaw strzeleckich, przetoczenia – dla klas wojskowych 

 

 4. Znajomość 

 zagrożeń bezpieczeństwa osobistego 

 zasad jak żyć bezpiecznie 

 prawnej strony samoobrony, 

 prawa i obowiązki ofiar  

 historii sztuk walk 

 



7.Osiągnięcia poziomu sprawności ucznia zawarte są w następujących testach i próbach 

sprawnościowych: 

skoki na skakance 

Testy siłowe : podciąganie na drążku, skłony tułowia z obciążeniem, ilość pompek, ilość wykonania 

brzuszków z piłką lekarską w rękach 

Testy zwinnościowo –gibkościowe: pady ,przewroty, przetoczenia 

Testy techniki z samoobrony 

Tor przeszkód policyjny  

 

8.Opanowanie technik samoobrony sprawdzane są w następujący sposób: 

powtórzenie w czasie lekcji technik samoobrony 

udział w pokazach z samoobrony- 

poprowadzenie instruktarzu z opisem słownym danej techniki 

 

Ocena jest jawna oraz uzasadniona dla ucznia, jak i rodziców.  

Uczniowie są na bieżąco informowani o uzyskiwanych ocenach.  

Nauczyciel wymaga tylko tego czego nauczył.  

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z zaliczeń cząstkowych, semestralnych w 

przeciągu dwóch tygodni od momentu jej uzyskania.  

Po upływie dwóch tygodni ( czas wyznaczony na poprawę) nie ma możliwości poprawy oceny.  

Ocena końcowa – roczna wyliczana jest jako średnia arytmetyczna wskaźników za I i II semestr ( 

zaokrąglona wg zasad matematyki )  

 

OCENA CELUJĄCA ( cel.)  

- uczeń posiada umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie.  

- samodzielnie rozwija własne uzdolnienia.  

- osiąga sukcesy w zawodach na szczeblu wojewódzkim.  

- systematycznie jest przygotowany do zajęć 

- jego kultura osobista jest godna naśladowania.  

- wyróżnia się inicjatywą i aktywnością podczas zajęć, pokazów, imprez sportowych.  

- chętnie pomaga w przygotowaniu pokazów, zawodów, propaguje zdrowy styl życia,  

- panuje nad swoimi emocjami, stresem i bólem w czasie walki i zagrożenia. 

 

OCENA BARDZO DOBRA ( bdb )  

- uczeń całkowicie opanował materiał programowy  

- aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach 

- systematycznie swoja sprawność motoryczną lub ma wysoka sprawność motoryczną 

- systematycznie rozwija swoje umiejętności w zakresie samoobrony i sztuk walki.  

- posiada duży zasób wiedzy z zakresu samoobrony, technik interwencyjnych i sztuk walki.  

- swoja postawą społeczną, zaangażowaniem i stosunkiem do zajęć zachęca innych do 

uczestniczenia w lekcjach. 

 

OCENA DOBRA (db)  

- utrzymuje sprawność fizyczną na stałym poziomie 

- mimo dużych możliwości nie wykazuje jeszcze osiągnięć rozwoju sprawności motorycznej i  

umiejętności samoobrony i walki wręcz.  

- podejmuje próby oceny swoich umiejętności.  

- opanował w zasadzie materiał programowy  

- ćwiczenia wykonuje prawidłowo, nie dość dokładnie, z małymi błędami technicznymi  

- posiadane wiadomości z zakresu samoobrony i walki wręcz potrafi wykorzystać w praktyce,  

przy pomocy nauczyciela.  

- nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wykazuje  



stałe i dość dobre postępy w tym zakresie.  

jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń. 

 

OCENA DOSTATECZNA ( dst)  

- wykazuje spadek sprawności motorycznej 

- opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie  

- ma braki w wymaganych umiejętnościach  

- dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną 

- ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie, z większymi błędami technicznymi.  

- w jego wiadomościach z zakresu samoobrony i sztuk walki są znaczne luki  

- nie potrafi określić poziomu swoich umiejętności  

- przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w swojej postawie, stosunku  

do samoobrony i technik walki.  

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA ( dop)  

- uczeń nie opanował materiału programowego i ma poważne braki  

- często nie jest przygotowany do ćwiczeń 

- obniża się jego sprawność motoryczna  

- wykazuje podstawowe braki w zakresie wymaganych umiejętności 

- nie potrafi określić poziomu swojej sprawności i możliwości jej rozwoju  

- na zajęciach z samoobrony i sztuk walki przejawia poważne braki w zakresie wychowania  

społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń.  

- nie potrafi panować nad swoimi emocjami w czasie działania w stresie i bólu. 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA ( ndst.)  

- uczeń nie zaliczył 70 % sprawdzianów wynikających z realizacji programu 

- ma lekceważący stosunek do samoobrony, sztuk walki. 

 

 

 

 

 

 

 


