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Wychowanie fizyczne przygotowuje do całożyciowej troski o swoje ciało, sprawność fizyczną i zdrowie.

Wychowanie fizyczne ma kierunek prozdrowotny.

Sport w wychowaniu fizycznym jest jedynie środkiem do osiągania celów wychowania fizycznego. 

Osiągnięcia sportowe nie stanowią natomiast nadrzędnego celu w wychowaniu fizycznym.
Wiesław Osiński



Wychowanie fizyczne ≠ sport 



Wczoraj – podwórko, trzepak, jedna piłka, guma, 2 godziny WF

Dzisiaj – boiska, sprzęt sportowy, 4 godziny WF



Skoro jest tak dobrze to dlaczego jest tak źle?





7 latek 40 lat temu – 43 sekundy lepiej w biegu na 600 m





Przyczyny niskiej aktywności fizycznej 
na lekcji wychowania fizycznego 

• niezdrowa rywalizacja, 

• sprawdziany ze sprawności motorycznej,

• ocena z WF-u,

• niska samoocena,

• niechęć do lekcji,

• zwolnienia z WF-u.



§ 8. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w art. 

44i ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu 

przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów 

kształcenia, o których mowa w art. 44b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, dla danego etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 

przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

§ 9. 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki 

i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 

a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia 

w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej.

Dz U. z dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz. 1534 Rozp. MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych.





Błędem jest sprawdzanie zdolności motorycznych uczniów takich jak:

siła, szybkość i wytrzymałość 

(za pomocą świetnych zresztą testów), porównywanie wyników z przyjętymi 

normami i ocenianie ich stopniem szkolnym. 







Z troską o ucznia…

Tomasz Frołowicz twierdzi, że przedmiotem oceny z wychowania fizycznego nie powinna 

być sprawność fizyczna. Stopień za sprawność fizyczną z edukacją ma niewiele wspólnego.

Henryk Grabowski pisze, że jednym z często popełnianych błędów w praktyce fizycznej 

edukacji jest utożsamianie wyników pomiaru różnych właściwości ucznia z jego oceną. 

Za zdecydowaną zmianą akcentów w ocenianiu i przeniesieniu ich na kryteria zaangażowania, 

stosunku do przedmiotu, postaw prospołecznych, włożonego wysiłku w ćwiczenia i stałą 

troskę o swoją kulturę fizyczną apelują W. Osiński, M. Bronikowski, J. Maciaszek i A. 

Kantanista.





Dziękujemy za uwagę

Urszula Białek i Joanna Wolfart-Piech


