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WYKAZ SKRÓTÓW STOSOWANYCH W PRACY 

WF - wychowanie fizyczne 

AF - aktywność fizyczna 

HR - częstość skurczów serca 

CR - czas rozwojowy 

CLWF - czas lekcji wychowania fizycznego 

A - aktywność fizyczna uczniów 

W - aktywność poznawcza uczniów 

O - czynności organizacyjne związane z realizacją celów lekcji 

Ø - czynności organizacyjne związane z utrzymaniem dyscypliny uczniów 

M - czas martwy 

B - brak zajęć 
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Umiejętność odpowiedniego dobierania obciążeń 
fizycznych wraz ze zdolnością do kreowania pozytywnej 
atmosfery i motywacji do podejmowania wysiłku fizycznego 
mogą być kluczowymi elementami warsztatu nauczyciela 
determinującymi jego sukcesy wychowawczo-dydaktyczne 
(albo przynajmniej zapewniającymi zmniejszoną liczbę 
kłopotów wychowawczych) 

Michał Bronikowski 

WSTĘP 

Środkowy wiek szkolny przypada na okres 8-9 do 11-12 lat, czyli 

czas uczęszczania do klas IV-VI szkoły podstawowej. Ten okres charakte-

ryzuje się stosunkowo spokojnym rozwojem człowieka. Ani w rozwoju spo-

łecznym, ani fizycznym, ani intelektualnym nie zachodzą gwałtowane zmia-

ny. Jednocześnie jest zakończeniem dzieciństwa. Nadchodzący okres do-

rastania - czas przechodzenia z dzieciństwa do dorosłości - będzie wyma-

gał jednak istotnych umiejętności, które młody człowiek opanował w całym 

dzieciństwie - także środkowym wieku szkolnym (Rękosiewicz, Jankowski, 

2014). 

G. Le Masurier i C. B. Corbin uważają, iż dobre wychowanie fizyczne 

ma uzasadnienie ekonomiczne, jest sojusznikiem w walce z nadwagą i oty-

łością, wspomaga rozwój kondycji fizycznej przez całe życie, wspiera sys-

tem powszechnej edukacji dzieci, stwarza dzieciom unikalne możliwości do 

bycia aktywnym, sprzyja rozwojowi chęci do uczenia się, uczy samoorgani-

zacji oraz rozwija umiejętności ruchowe (Le Masurier, Corbin, 2006).  

Nauczyciel WF ma wobec swoich uczniów trzy obowiązki. Po pierw-

sze, musi organizować proces uczenia się tak, aby uczniowie mieli szansę 

na zdobycie potrzebnych im umiejętności i wiadomości. Efekty edukacyjne 

zdefiniowane są w podstawie programowej kształcenia ogólnego i ona musi 

być dla nauczyciela WF podstawowym źródłem w tym zakresie. Nauczyciel 

może wychodzić poza podstawę programową i rozszerzać zakres zdoby-

wanych przez uczniów umiejętności i wiadomości. Jednak powinien kiero-

wać się potrzebami rozwojowymi i życiowymi swoich uczniów. Po drugie, 

wychowanie fizyczne pełni funkcje rozwojowe i zdrowotne. Dlatego nauczy-

ciel powinien dobierać środki fizycznego oddziaływania na ucznia - głównie 

ruch - w taki sposób, aby stymulować rozwój somatyczny i motoryczny 

uczniów. Aby zrealizować te cele, nauczyciel musi wziąć pod uwagę po-
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trzeby rozwojowe i życiowe uczniów. Po trzecie, nauczyciel WF, 

w odróżnieniu od większości nauczycieli innych specjalności, dźwiga odpo-

wiedzialność za dobrą kondycję fizyczną swoich uczniów w przyszłości, 

czyli wówczas, gdy już najczęściej nie ma z nimi kontaktu. Z tego powodu 

musi rozwijać gotowość do działania, wspierać rozwój pozytywnych nasta-

wień wobec zdrowia i jego determinantów, z całożyciową aktywnością fi-

zyczną na czele. Musi troszczyć się o to, by wychowanie fizyczne było źró-

dłem satysfakcji, poczucia sensowności oferowanego działania, przekona-

nia, iż aktywność fizyczna jest warta wysiłku z wielu powodów: bycia zdro-

wym i sprawnym, bycia członkiem grupy i zwycięzcą (Frołowicz, Pogorzel-

ska, Klonowska, 2013). 

Wydaje się, że są trzy powody, które determinują wychowywanie 

dzieci i młodzieży do systematycznej, w miarę intensywnej i odpowiednio 

długo trwającej aktywności fizycznej. Po pierwsze - aktywność fizyczna daje 

rękojmię optymalnego i auksologicznego rozwoju psychofizycznego, spo-

łecznego oraz sprawnościowego. Ma także fundamentalne znaczenie 

w zakresie dbałości o zdrowie czy samopoczucia. Po drugie - poprzez ak-

tywność fizyczną kształtujemy u dzieci i młodzieży prozdrowotny styl życia, 

który wnoszą one w życie dorosłe. Po trzecie - regularna, jak również sys-

tematyczna, aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko chorób zarówno 

w dzieciństwie, jak i w kolejnych latach życia (Mazur, 2013). 

W pierwszej części pracy - teoretycznej (rozdział pierwszy, drugi 

i trzeci) przedstawiono wychowanie fizyczne uczniów w klasach IV-VI, czas 

rozwojowy na lekcjach wychowania fizycznego oraz jak powinna wyglądać 

(w świetle prawa) i jak wygląda (według piśmiennictwa) efektywność wy-

chowania fizycznego. Druga część (rozdział czwarty) zawiera założenia 

metodologiczne przeprowadzonych badań. W trzeciej części - empirycznej 

(rozdział piąty, szósty i siódmy) znajduje się analiza wyników badań, dysku-

sja i wnioski. 
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ROZDZIAŁ 1 

WYCHOWANIE FIZYCZNE UCZNIÓW KLAS IV-VI 

B. Crum, wybitny teoretyk europejskiego wychowania fizycznego, de-

finiuje cel współczesnego wychowania fizycznego jako proces przygotowa-

nia młodych ludzi do świadomego, samodzielnego, satysfakcjonującego 

i całożyciowego uczestnictwa w kulturze ruchu (Crum, 2007).  

Takie spojrzenie jest spójne z dorobkiem polskiej teorii wychowania 

fizycznego, począwszy od M. Demela i H. Grabowskiego aż do A. Pawłuc-

kiego i W. Osińskiego.  

Analogicznie do innych przedmiotów szkolnych przygotowujących do 

różnych ról społecznych i uczestnictwa w kulturze, wielu autorów zgodnie 

podkreśla, że misją wychowania fizycznego w XXI stuleciu powinno być 

wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do uprawiania aktywności 

fizycznej i sportu przez całe życie, do aktywnego i pełnego uczestnictwa 

w życiu zawodowym, rodzinnym i wypoczynku.  

To systemowe i prospektywne podejście jest wyznacznikiem jakości 

wychowania fizycznego i sportu, wyróżniając je pośród zajęć przypadko-

wych i okazjonalnych (Talbot, 1999). 

Zdaniem B. Cruma szkoła powinna zapewnić każdemu uczniowi 

podstawowe kompetencje (basic competency), dzięki którym będzie umiał: 

− dostosować działania do sytuacji, 

− doceniać i organizować ćwiczenia dla zdrowia, 

− działać jako krytyczny konsument sportu, 

− utrzymać dystans do informacji medialnych (Crum, 1993).  

Wszystkie kraje europejskie mają świadomość znaczenia wychowa-

nia fizycznego w szkołach. Przedmiot ten wchodzi w skład wszystkich pod-

staw programowych i jest przedmiotem obowiązkowym w szkołach podsta-

wowych i ponadpodstawowych w całej Europie. Kraje podkreślają również 

znaczenie aktywności fizycznej i sportu jako dobroczynnych form spędzania 

wolnego czasu (Laporte, 1999). 
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1.1. PROGRAMY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO A DOŚWIADCZENIE 

EDUKACYJNE UCZNIÓW 

1.1.1. Od podstawy programowej do lekcji wychowania fizycznego 

„Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe 

i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny, intelektualny i społeczny 

uczniów oraz kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie 

w okresie całego życia. Wspomaga efektywność procesu uczenia się. Pełni 

wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów. 

Wychowanie fizyczne to nie tylko przygotowanie sprawnościowe, ale 

przede wszystkim prozdrowotne. Pełni ono oprócz swej funkcji doraźnej 

również funkcję prospektywną. Przygotowuje do dokonywania w życiu wy-

borów korzystnych dla zdrowia. Założenia podstawy programowej oparte są 

na personalistycznej koncepcji wychowania oraz koncepcji sprawności fi-

zycznej ukierunkowanej na zdrowie” (Podstawa programowa…, 2017, 

s. 10). 

Opis wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w szkole 

podstawowej jest zgodny z ideą europejskich ram kwalifikacji 

i sformułowany jest w języku efektów kształcenia. Zgodnie z tą ideą okre-

ślono także kompetencje społeczne, jakie powinien nabyć uczeń na danym 

etapie edukacyjnym. W aktualnej podstawie programowej wymagania 

szczegółowe są pogrupowane w następujące bloki tematyczne: 

− Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna, 

− Aktywność fizyczna, 

− Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej, 

− Edukacja zdrowotna. 

Aby zaplanować lekcję wychowania fizycznego, należy ustalić jej 

treść, sposób postawienia ucznia w sytuacji zadaniowej, czyli metodę oraz 

organizację zajęć. W pozostałych przedmiotach nauczyciel nie musi zakła-

dać przemieszczania się i przegrupowywania uczniów, jak również wymiany 

sprzętu, którym się posługują uczniowie. W trakcie lekcji WF należy wziąć 

to pod uwagę. W lekcji wychowania fizycznego treść jest powiązana 

z miejscem oraz z rodzajem lekcji. Na przykład lekcje lekkoatletyki odbywa-

jące się na sali będą się różniły od tych odbywających się w terenie. 
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Treści lekcji ustalamy w oparciu o podstawę programową. Na tej 

podstawie buduje się (lub dobiera z już opracowanych) program nauczania. 

Z programu nauczania tworzy się roczny plan pracy i na tej podstawie od-

bywają się poszczególne lekcje WF. 

Czas rozwojowy lekcji wychowania fizycznego może się różnie układać 

w zależności od treści oraz organizacji poszczególnych jednostek lekcyjnych. 

1.1.2. Struktura programu nauczania 

Podstawa programowa określa: cele kształcenia i wymagania szcze-

gółowe dla poszczególnych etapów edukacyjnych, które powinny się zna-

leźć w każdym programie wychowania fizycznego. 

Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji celów kształce-

nia i zadań ustalonych w podstawie programowej, wskazuje wybrane przez 

nauczyciela metody nauczania oraz pomoce dydaktyczne służące osiąga-

niu celów określonych w podstawie programowej. Program nauczania po-

winien być spójny z programem wychowawczym szkoły oraz programem 

profilaktyki. 

Zgodnie z podstawą programową, na każdym etapie edukacji celem 

zajęć wychowania fizycznego powinno być kształtowanie nawyku aktywno-

ści fizycznej. W czasie lekcji wychowania fizycznego należy rozwijać zainte-

resowania i postawy uczniów oraz wspomagać budowanie pozytywnego 

obrazu własnej osoby jako uczestnika aktywności fizycznej o charakterze 

rekreacyjnym, sportowym bądź turystycznym. Z tego względu podstawa 

programowa wskazuje, że szkolna oferta wychowania fizycznego powinna 

zaspokajać w możliwie najpełniejszy sposób potrzeby, zainteresowania 

oraz uwzględniać możliwości uczniów. 

Program nauczania powinien zawierać: cele kształcenia i wychowa-

nia, treści nauczania oraz opis założonych osiągnięć ucznia, sposoby osią-

gania celów kształcenia i wychowania, propozycje kryteriów oceny i metod 

sprawdzania osiągnięć ucznia, opis programu w podziale na jednostki lek-

cyjne, będący uszczegółowieniem treści nauczania, opisu założonych osią-

gnięć ucznia oraz sposobów osiągnięcia celów kształcenia i wychowania. 
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1.1.3. Cele, treści i organizacja lekcji wychowania fizycznego 

Spośród wielu elementów składających się na zaplanowanie i prze-

prowadzenie dobrej lekcji, fundamentalne znaczenie posiada określenie jej 

celów.  

S. Strzyżewski dokonując klasyfikacji celów wychowania fizycznego, 

wyróżnia pięć kategorii, które ujmuje w układzie hierarchicznym. Cel na-

czelny stanowi przygotowanie uczniów do uczestnictwa w kulturze fizycz-

nej. Cele kierunkowe (wychowawcze), to kształtowanie głębokich, trwałych 

i pozytywnych postaw wobec własnego ciała i jego potrzeb, kształtowanie 

kompetencji aksjologicznych. Cele instrumentalne (kształcenia), to kształ-

towanie sprawności fizycznej i ruchowej oraz wiedzy; kształtowanie kompe-

tencji technologicznych. Cele etapowe, to uszczegółowienie dotyczące ce-

lów kierunkowych i instrumentalnych w odniesieniu do etapów edukacyj-

nych. Cele operacyjne, to dalsze uszczegółowienie celów kierunkowych 

i instrumentalnych odnoszących się do praktycznych działań (zadań) (Strzy-

żewski, 1990). 

Cele naczelne, kierunkowe, instrumentalne oraz etapowe są to ogól-

ne cele kształcenia i wychowania, natomiast cele operacyjne realizowane 

w toku lekcji nazywa się celami lekcji. Zamianę celów ogólnych na opera-

cyjne (uszczegółowienie) nazywa się operacjonalizacją celów (Niemierko, 

1991). Cele operacyjne stanowią opis wyników, które mają być uzyskane 

i są formułowane jako zamierzone osiągnięcia uczniów (planowanie wyni-

kowe). Dlatego powinny być precyzyjnie uszczegółowione, skonkretyzowa-

ne i upodmiotowione. Tylko cele wyrażone jako zamierzone osiągnięcia 

umożliwiają sprawdzenie czy zostały one osiągnięte. 

Hierarchiczną klasyfikację operacyjnych celów nauczania (od najniż-

szych do najwyższych) określa się mianem taksonomii celów nauczania. 

Pionierską taksonomię celów nauczania B. Blooma, w wersji polskiej przed-

stawił B. Niemierko pod nazwą „taksonomii ABC” (Tabela 1). Jest to takso-

nomia uniwersalna, dająca się dostosować do każdego z przedmiotów 

szkolnych. Obejmuje ona dwa poziomy celów w zakresie wiadomości 

i umiejętności, a na każdym z tych poziomów po dwie kategorie A i B oraz 

C i D (Bloom, 1956; Niemierko, 1975). 
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Tabela 1: Uproszczony model taksonomii celów B. Niemierki 

Poziom Kategoria celu 

Wiadomości 
A. Zapamiętywanie wiadomości 

B. Zrozumienie wiadomości 

Umiejętności 
C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych 

D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych 

Źródło: ABC testów osiągnięć szkolnych, B. Niemierko, Warszawa 1975, s. 21. 

 

W sposobach formułowania celów lekcji WF istnieje wiele rozbieżno-

ści. W literaturze specjalistycznej, a szczególnie w licznie ukazujących się 

w ostatnim czasie materiałach pomocniczych dla nauczycieli występuje du-

ża dowolność w tym zakresie. Nie wdając się w krytyczną analizę tego pro-

blemu, warto podkreślić, że podobnie jak w innych przedmiotach, cele lekcji 

WF dotyczą sfery poznawczej, kształcącej i wychowawczej. Cele te mają 

charakter ogólny i stanowią fundament do formułowania celów operacyj-

nych. Aktualnie cele operacyjne przyjmują postać zadaniową (Tabela 2) 

(Strzyżewski, 1996). 

Tabela 2: Zadaniowa postać celów operacyjnych 

Zadania lekcji w zakresie: 

umiejętności nauka skoku przez kozła 

wiadomości poprawność techniczna skoku 

sprawność motoryczna kształtowanie skoczności i zwinności 

oddziaływanie wychowawcze współdziałanie przy ochronie skaczą-
cego - wzajemna pomoc 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie S. Strzyżewskiego, 1996 

Taki zapis jest bardzo ogólny i nie określa poziomu opanowania tech-

niki, jest to raczej opis zadań nauczyciela, które ma on do zrealizowania. 

W myśl obowiązujących obecnie tendencji, opartych na nowej dok-

trynie edukacyjnej (Bielski, 1998, 2004), formułowanie celów lekcji, powinno 

posiadać charakter wynikowy i być zgodne z omawianą taksonomią, czyli 

określać dokładnie poziom efektów uzyskiwanych przez uczniów. Dlatego 

też zapis celów winien odnosić się do uczniów w postaci czasownika ope-

racyjnego, np. uczeń potrafi w stopniu dostatecznym połączyć poszczegól-

ne fazy skoku. Należy w tym miejscu określić etap (fazę) kształtowania się 
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umiejętności ruchowej lub innej kompetencji rozwijanej na danej lekcji. Za-

pis celów operacyjnych w odniesieniu do kształtowania wiadomości 

i umiejętności jest łatwy, jeżeli dokona się właściwej analizy ruchu lub in-

nych czynności będących celem lekcji. Bardzo przydatne w tym jest prze-

strzeganie zasady stopniowania trudności. 

Spore trudności występują natomiast w operacyjnym ujęciu efektów 

z zakresu motoryczności. Najczęściej stosowany jest rzeczownik „kształto-

wanie” - jako słowo o znaczeniu uniwersalnym, np. „kształtowanie szybko-

ści, siły, zwinności” itp. Jednak zapis taki nie określa ani poziomu, ani też 

kierunku zmian, do których się zmierza. Należy w tym miejscu zaznaczyć, 

że zmiany w podnoszeniu poziomu sprawności motorycznej zachodzą 

w długim czasie i nie są one efektem jednej lub kilku lekcji. Stąd też wystę-

puje trudność w ich taksonomicznym ujęciu. Wydaje się, że punktem wyj-

ściowym kształtowania motoryczności jest utrzymanie poziomu, jaki prezen-

tują poszczególni uczniowie w danym momencie, czyli aktualizacja jako 

przeciwdziałanie regresowi. Krokiem następnym będzie stopniowe wzmac-

nianie określonych dyspozycji motorycznych poprzez podnoszenie obcią-

żeń treningowych lub utrzymanie wysokiego poziomu wytrenowania. 

W formułowaniu celów wychowawczych lekcji często spotyka się 

ujęcia bardzo ogólnikowe, wręcz komunały, nieoddające tego, co na lekcji 

będzie akcentowane: np. wyrabianie koleżeńskości, uspołecznienie, prze-

strzeganie zasad BHP, poszanowanie sprzętu i przyborów. 

W trakcie lekcji wychowania fizycznego, jak chyba w żadnej, występu-

je wiele sytuacji wychowawczych, które należy rozwiązywać w sposób do-

raźny. Natomiast w sposób planowany realizuje się jakąś wybraną, ściśle 

związaną z lekcją sytuację, stanowiącą główny akcent zajęć, np.: bezpiecz-

ne posługiwanie się nowym przyborem, poznanie regulaminu pływalni, bez-

pieczne ćwiczenie z laską, cechy dobrego sportowca itp. 

Sfera oddziaływań wychowawczych jest bardzo szeroka, począwszy 

od warunków bezpieczeństwa - poprzez zasady właściwego zachowania, 

po wzorce osobowościowe wybitnych sportowców i systemy wartości.  
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1.2. KOMPETENCJE NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

A EFEKTY WYCHOWANIA 

1.2.1. Ewolucja roli zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego 

W wychowaniu fizycznym idea edukacji permanentnej obrazuje pro-

ces, który nie ustaje wraz z chwilą ukończenia szkoły, lecz trwa nieustannie 

i przejawia się w całożyciowej trosce o różne wartości kultury fizycznej. Ta-

kie spojrzenie na edukację fizyczną stało się możliwe dzięki m.in. teore-

tycznemu manewrowi zwanemu repedagogizacją. Przeprowadził ją 

w drugiej połowie ubiegłego stulecia M. Demel, a polegała ona na prze-

kształceniu znanej tezy pedagogiki tradycyjnej, że zdrowe i sprawne ciało 

jest warunkiem wychowania, w jej odwrotność. Powstała nowatorska dok-

tryna, według której wychowanie jest warunkiem zdrowia i tężyzny fizycznej 

(Demel, 1989). Inaczej mówiąc, kierunek oddziaływań na wychowanka, któ-

ry w funkcjonującej od ponad dwóch wieków (za początek można przyjąć 

dzieło J. Śniadeckiego O fizycznym wychowaniu dzieci, z 1805 roku) bio-

technicznej wersji wychowania fizycznego przebiegał „przez ciało do oso-

bowości”, w obecnie postulowanej w teorii i wdrażanej do praktyki koncepcji 

humanistycznej biegnie „od osobowości do ciała”. Celem tak rozumianego 

wychowania fizycznego jest przygotowanie wychowanka do całożyciowej 

troski o ciało, poprzez doraźne wspomaganie rozwoju fizycznego, moto-

rycznego i zdrowia oraz kształtowanie osobowości zdolnej do podtrzymy-

wania i pomnażania tych wartości w życiu późniejszym (prospekcja) (Gra-

bowski, 1997). 

Manewr repedagogizacji, który odegrał kluczową rolę w przewartoś-

ciowaniu celów WF, nie tylko spowodował przebudowę podstawowych za-

łożeń metodycznych wychowania fizycznego (cele aktualistyczne i prospek-

cyjne), ale także stanowi dziś teoretyczną podstawę przebudowy szkolnego 

systemu wychowania fizycznego. Zawarty w nim paradygmat współczesnej 

edukacji fizycznej stwarza też przesłankę dla reformowania koncepcji 

kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego, w tym przebudowy planów 

i programów studiów wychowania fizycznego. Podstawowa idea edukacji 

permanentnej - „uczyć się, aby być”, która w odniesieniu do edukacji fizycz-

nej może brzmieć „ćwiczyć, aby być” (Grabowski, 2008), a nawet „ćwiczyć, 
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aby żyć (być) godnie”, jak i różnorodność współczesnych znaczeń ciała 

(Bauman, 1995; Krawczyk, 1995; Pawłucki, 1996, 2001; Melosik, 1996, 

2003; Giddens, 2002 i inni), wymagają też innego niż dotąd usytuowania 

w kulturze fizycznej (również w kulturze) nauczyciela wychowania fizyczne-

go. Należałoby zwrócić szczególną uwagę na jego rolę w świecie kultu mło-

dości, urody, sprawności ciała, jego rekonstrukcji w myśl współczesnych 

kryteriów estetycznych, a także na moralne wymiary presji kultu ciała oraz 

na jego rolę w budowaniu poczucia wartości ciała. Nie bez znaczenia, 

w związku ze zmianami integracyjnymi i globalizacyjnymi, jest też potrzeba 

przygotowania nauczyciela do uczestnictwa w rzeczywistości międzykultu-

rowej oraz właściwego oddziaływania w tym względzie na ucznia (Kwiat-

kowska, 1997; Kwieciński, 1998a; Grzybowski, 2007; Nikitorowicz, 1997, 

2005 i inni). 

Nauczyciel wychowania fizycznego - zgodnie z założeniami pedago-

gicznego (humanistycznego) paradygmatu w wychowaniu fizycznym - po-

winien dwutorowo oddziaływać na wychowanka. Jego oddziaływanie „musi 

obejmować zarówno doraźne kształtowanie ciała, jak i kształtowanie oso-

bowości troskliwej wobec ciała” (Grabowski, 2000, s. 53). 

Z kolei wykorzystanie społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury do 

opisu fenomenu kultury fizycznej pozwoliło cele adresowane do osobowości 

uczniów wypełnić treściami dotyczącymi zdrowia, aktywnego wypoczynku, 

urody i sportu (Pawłucki, 1992). 

Jest wiele powodów, dla których współczesny człowiek projektuje, 

uprawia, dba o swoje ciało i tym samym wiele wzorów kultury somatycznej, 

a nawet - jak zauważa A. Pawłucki - „tyle jest dziedzin kultury ciała, ile 

człowiek znajduje powodów, by zmieniać ciało” (Pawłucki, 1996, s. 93). Wy-

różnia on „symboliczne, egzystencjalne i społeczne dziedziny kultury fi-

zycznej” i „edukacyjne pasma kulturalizacji: sportowej, cyrkowej czy ta-

neczno-baletowej oraz medycznej, higienicznej, zdrowotnej, ekologicznej 

i rekreacyjno-utylitarnej” (Pawłucki, 1996, s. 93). Ponadto wymienia, jako 

niezależne pasmo wychowania do wartości ciała - kulturalizację „kostiumo-

wą”. Polega ona na udostępnianiu wzorów obyczajowo-estetycznych kultury 

ciała” (Pawłucki, 1996, s.94). Stosownie do utrwalonych kulturowo, egzy-

stencjalnych i symbolicznych znaczeń oraz wzorów zachowań względem 
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ciała. A. Pawłucki dokonał teoretycznego podziału wychowania fizycznego 

na wychowanie do witalnej, utylitarnej, agonistycznej i estetycznej wartości 

ciała (Pawłucki, 1996). 

Patrząc na odmienne style urzeczywistniania różnych projektów cia-

ła, trudno nie zauważyć, że tradycyjne wzory troski o ciało ulegają przeob-

rażeniom, a nawet rozpadowi i stają się tylko jednymi do wyboru. Obok nich 

funkcjonują - budząc coraz większą fascynację wśród młodzieży - niekiedy 

kontrowersyjne (sports adventures, street games - np. parkur), a nawet ne-

gatywne (np. agresywny witalizm, walki gladiatorskie) sposoby „traktowa-

nia” i „prezentowania” ciała. A. Pawłucki pisząc o negatywnych przejawach 

uczniowskiego korporeizmu, daje za przykład syndrom ciała wypalonego, 

wygolonego, wytatuowanego, wykolczykowanego (Pawłucki, 2001).  

Współczesny nauczyciel wychowania fizycznego musi być zatem 

przygotowany „do intelektualnej interpretacji różnych, uniwersalnie słusz-

nych (w sensie humanistycznym czy personalistycznym) praktyk kultu ciała 

(np. zdrowotnych, obyczajowo-estetycznych, sportowych, tanecznych itd.), 

jak również upełnomocniony krytycznie (…) wobec tych przejawów nega-

tywnych korporeizmu, poprzez które jego uczeń traci - kiedy stają się one 

jego udziałem - poczucie wartości ciała” (Pawłucki, 1999, s. 234). Potrzeba 

wykształcenia mądrego przewodnika i doradcy po świecie wartości 

i antywartości ciała jest dzisiaj równie doniosła, jak niegdyś (na początku 

ubiegłego stulecia), kiedy wzmagał się „popyt” na ciało sprawne „do pracy 

i obrony” - wykształcenie instruktora ćwiczeń cielesnych czy jego doskonal-

szego następcy bionauczyciela (Pawłucki, 1999).  

1.2.2. Rola nauczyciela wychowania fizycznego jako aksjonauczyciela  

Rozbieżność wymagań stawianych kandydatom na studia, studen-

tom i absolwentom w pracy zawodowej jest trudną do usunięcia słabością 

wszystkich kierunków kształcenia na poziomie wyższym. Nie ma żadnego 

sensownego uzasadnienia dla tezy, że kto wyżej skacze, szybciej biega 

i dalej rzuca będzie lepszym nauczycielem wychowania fizycznego. Podob-

nie jest w przypadku posiadania bardzo dobrej wiedzy z zakresu nauk bio-

medycznych, prawnych czy humanistycznych (Grabowski, 2000).  
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A. Pawłucki wyodrębnił nauczycieli - przewodników po egzystencjal-

nych dziedzinach kultury (np. nauczyciel kultury ekonomicznej, technicznej 

czy politycznej) oraz nauczycieli - przewodników po symbolicznych dziedzi-

nach kultury (np. nauczyciel kultury religijnej, muzycznej czy naukowej). 

Każdy z nich jest jednocześnie nauczycielem wzorów społecznych działań, 

przyjmowanych w ramach znanej mu wspólnoty kultury bytu lub kultury 

symbolicznej. Dopiero na tym ogólnym planie działania „nauczyciela kultu-

ry” znajdujemy nauczyciela - znawcę kultury ciała. Jako znawca różnych 

znaczeń wartości ciała będzie on przyjmował przed tym samym uczniem 

różne role. W szczególności zaś, ze względu na przypisywanie ciału obsza-

rów symbolicznych, egzystencjalnych i społecznych, aksjonauczyciel jest: 

1) w dziedzinie symbolicznego obszaru kultury fizycznej: 

− nauczycielem kultury sportowej (w tłumaczeniu agonistycznego sensu 

wartości ciała); 

− nauczycielem kultury cyrkowej (w tłumaczeniu perfekcjonistycznego 

sensu wartości ciała); 

− nauczycielem kultury baletowej i tanecznej (w tłumaczeniu estetyczno-

artystycznego sensu wartości ciała); 

2) w dziedzinie egzystencjalnego obszaru kultury fizycznej: 

− nauczycielem kultury medycznej, higienicznej, zdrowotnej i ekologicznej 

(w tłumaczeniu witalnego sensu wartości ciała); 

− nauczycielem kultury rekreacji i pracy (w tłumaczeniu utylitarnego sen-

su wartości ciała); 

3) w dziedzinie społecznego obszaru kultury fizycznej: 

− nauczycielem kultury kostiumowej (w tłumaczeniu obyczajowo-

estetycznego sensu wartości ciała) (Pawłucki, 1996). 

Nauczyciel kultury fizycznej nie będzie chciał widzieć siebie jako 

zwykłego nauczyciela szkoły, lecz - ze względu na swoje powołanie do roli 

kulturowego tłumacza - przyjmie na siebie rolę przewodnika po całym świe-

cie wartości. Jeżeli nie uczyni tego, jego uczeń nie dostrzeże prawdopo-

dobnie nigdy zależności między światem wartości ciała w sobie, a warto-

ściami, które tłumaczą ostatecznie sens życia człowieka w kulturze. Nau-

czyciel kultury fizycznej będzie przebywał ze swoim uczniem w dwóch 
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przestrzeniach: antykulturowego chaosu i kulturowego ładu. Odkryje w so-

bie nie tylko - jako aksjonauczyciel - powołanie tłumacza różnych znaczeń 

wartości ciała, ale także wykaże przed uczniem - dzięki gotowości do kry-

tycznego oglądu zagrożeń dla ciała - moc przekształcania jego władz po-

znawczych. Będzie musiał wtedy podołać wymaganiom roli intelektualisty 

(Pawłucki, 1996). 

Przyjmowanie roli aksjonauczyciela wychowania fizycznego wywołu-

je cały szereg konsekwencji. Między innymi do repertuaru zachowań wobec 

ucznia wprowadza całkiem nowe zachowania. Oprócz tradycyjnego organi-

zowania aktywności fizycznej pojawiają się czynności: motywacyjne 

i informacyjne (Strzyżewski, 2013). Tylko te czynności nauczyciela mają 

sens (wartość), które wspierają aktywność uczniów i są źródłem wartościo-

wego doświadczenia kulturowego (Frołowicz, 2014a). 

Skuteczność procesu kształcenia i wychowania zależy od wielu 

czynników, które należy brać pod uwagę przy ewaluacji jako niezmiernie 

istotnym ogniwie spirali edukacyjnej. Każdy nauczyciel może zastanawiać 

się nad skutecznością swojej pracy, podejmowanych zabiegów dydaktycz-

no-wychowawczych. Chcąc mieć jasny obraz skuteczności procesu kształ-

cenia i wychowania, nauczyciel powinien poszukiwać odpowiedzi na kilka 

podstawowych pytań: 

− czy proces kształcenia przynosi efekty dydaktyczne (intelektualne, 

zdrowotne, poznawcze), wychowawcze (emocjonalne), organizacyjne? 

− jakie są to efekty? 

− czy są to wyniki zgodne z założeniami (celami)? 

− czy obrane cele i zadania zapewniły uczniom wszechstronny rozwój 

psychofizyczny, społeczny i kulturowy? 

− czy w pełni wykorzystane zostały posiadane warunki i środki oraz traf-

nie dobrane formy, sposoby i metody nauczania? 

Wydaje się, że już samo zastanowienie się nad sformułowanymi py-

taniami nasuwa pewne refleksje i krytyczne spojrzenie na samego siebie 

i na własne postępowanie (często ludzie widzą siebie w idealnym świetle, 

podczas gdy inni oceniają ich zbyt krytycznie) (Jezierski, Chobocka, 1999). 
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ROZDZIAŁ 2 

CZAS ROZWOJOWY PODCZAS LEKCJI WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 

2.1.  ROZWÓJ JAKO CEL EDUKACJI 

Współczesne badania nad rozwojem człowieka koncentrują się nie 

tylko na opisywaniu zmian dostrzegalnych w całym cyklu życia, lecz także 

starają się wyjaśnić stałość i zmienność ludzkiego zachowania oraz ukazać 

czynniki wpływające na jego losy życiowe. A. Brzezińska opisując obecne 

podejścia badawcze do rozwoju człowieka, podkreśla wagę koncepcji wyja-

śniających istotę i znaczenie:  

a) czynników zmiany, które związane są z procesami dojrzewania, warun-

kowanymi zegarem biologicznym oraz procesami uczenia się, zgodnymi 

z zegarem społecznym, 

b) mechanizmów zmian rozwojowych, dla analizy których znaczenie mają 

okresy krytyczne oraz punktualność zmian,  

c) rodzajów zmian, które są obserwowalne filo- i ontogenetycznie (Brzeziń-

ska, 2000). 

W tym kontekście A. Brzezińska stwierdza, że: 

− człowiek zmienia się i rozwija przez całe swoje życie, co dostrzegalne 

jest we wszystkich okresach rozwojowych (w każdym stadium rozwojo-

wym człowiek jest inny), 

− rozwój jednostki należy postrzegać jako zmienność i ciągłość jednocze-

śnie (człowiek jest ciągle ten sam, ale nie taki sam),  

− rozwój należy rozpatrywać jako całościowy (holistyczny), 

a jednocześnie w jego poszczególnych aspektach: somatycznym, inte-

lektualnym, emocjonalnym, społecznym i duchowym (człowiek jest ca-

łością i każdą cząstką jednocześnie), 

− zmiany rozwojowe należy analizować w kontekście aktualnych na da-

nym etapie życia człowieka siedlisk oraz interakcji ze swoim środowi-

skiem, głównie społecznym (liczą się korzenie człowieka, a jednocze-

śnie to, co tu i teraz) (Brzezińska, 2000). 
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Wielu psychologów podkreśla obecnie, że z wymienianych czterech 

podstawowych czynników rozwoju człowieka (geny, środowisko, aktywność 

i wychowanie) najważniejsza jest własna aktywność jednostki. A. Matczak 

podkreślając zasadnicze znaczenie własnej aktywności w rozwoju człowie-

ka, wymienia następujące determinanty tego czynnika rozwojowego:  

− wewnętrzne, czyli posiadane przez człowieka: możliwości i preferencje 

rozwojowe,  

− zewnętrzne, czyli warunki środowiskowe, wymagania stawiane jednost-

ce i wzorce zachowań (Matczak, 1996). 

Aktywność psycho-fizjologiczną określa się jako podstawową cechę 

każdego organizmu, dzięki której dana jednostka inicjuje swoje interakcje 

ze środowiskiem. Oznacza to, że w ten sposób człowiek nie tylko przysto-

sowuje się do środowiska, ale także wywołuje w nim czynne zmiany. Ak-

tywność jednostki jest wyrazem i przyczyną procesów rozwojowych. Jest 

też nieodzownym warunkiem samodzielnego, aktywnego życia. 

Aktywność jest zatem charakterystycznym stanem, przejawiającym 

się we wszystkich działaniach człowieka, podejmowanych od chwili poczę-

cia aż do śmierci. Określana jest jako wewnętrzna siła uruchamiana przez 

człowieka w sposób świadomy lub nieświadomy. Stąd Z. Pietrasiński dzieli 

własną aktywność człowieka na tzw. wymuszoną (sterowaną lub sprowo-

kowaną przez innych) i względnie autonomiczną (generowaną wewnętrz-

nie) (Pietrasiński, 1990). 

2.2. ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY UCZNIÓW KLAS IV-VI 

Według M. Rękosiewicz i P. Jankowskiego środkowy wiek szkolny 

(8/9 - 11/12 lat) jest to stosunkowo spokojnym czasem w rozwoju człowie-

ka. Nie zachodzą gwałtowane zmiany zarówno w rozwoju społecznym, fi-

zycznym, jak również intelektualnym. Kończy się dzieciństwo i nadchodzi 

czas przechodzenia z dzieciństwa do dorosłości. Okres ten będzie wymagał 

istotnych umiejętności, które młody człowiek opanował w całym dzieciń-

stwie - także środkowym wieku szkolnym (Rękosiewicz, Jankowski, 2014). 

W tym czasie dziecko opanowało cztery ważne umiejętności z zakre-

su funkcjonowania psychospołecznego. Z pierwszych trzech lat życia czer-

pie stosunek do świata i innych ludzi - poczucie bezpieczeństwa w rela-
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cjach, a jednocześnie poczucie autonomii i niezależności. W okresie przed-

szkolnym opanowało umiejętność podejmowania inicjatywy. Okres szkolny, 

dał mu poczucie kompetencji i wiarę we własne siły. Jeśli środowisko roz-

woju sprzyjało mu, dbając o wyćwiczenie tych umiejętności, dziecko ma 

solidne podstawy do przejścia do okresu dorastania z odwagą, otwartością 

na nowości i naturalną ciekawością. 

Największą umiejętnością dla samoregulacji ze środkowego wieku 

szkolnego jest nabranie poczucia kompetencji. Dziecko wchodzące we 

wczesną fazę dorastania i posiadające tę kompetencję, traktuje zmiany 

w swoim życiu jako przygodę, wyzwanie. Jest ciekawe nadchodzących 

zmian, ponieważ jest przekonane, że poradzi sobie w nowych, coraz trud-

niejszych sytuacjach. Jednocześnie rozwinęło ono umiejętność nawiązywa-

nia stabilnych przyjaźni opartych na zaufaniu i lojalności, co również pomo-

gło zbudować poczucie kompetencji w obszarze bliskich relacji 

z rówieśnikami.  

„Po wszystkich sukcesach i porażkach od IV do VI klasy szkoły pod-

stawowej dziecko powinno już umieć odpowiedzieć sobie na pytania: 

− o sobie - jaki jestem; co potrafię; co mi nie wychodzi; czego lubię się 

uczyć; do czego dążę - w uczeniu się, grach, zabawach; co zrobić, aby 

osiągnąć zamierzone cele; 

− o innych - czy i za co mnie lubią; czy ja ich lubię i dlaczego; co robić, 

aby z nimi dobrze się bawić; czy lubię z nimi się bawić, uczyć, współ-

pracować” (Rękosiewicz, Jankowskiego, 2014, s. 41). 

Odpowiedzi na te pytania stanowią fundament pod kompetencję toż-

samości, czyli obrazu siebie. Długa droga budowania tożsamości osobistej, 

społecznej, zawodowej i seksualnej bierze swój początek już w dzieciństwie 

poprzez kształtowanie poczucia kompetencji. 

Człowiek przekonany o swoich kompetencjach z pewnością będzie 

poszukiwał najlepszego dla siebie wyboru na całe dorosłe życie i z otwarto-

ścią i ciekawością próbował się w różnorodnych rolach, aby odnaleźć tę 

właściwą, dającą największą satysfakcję w życiu dorosłym. Dlatego kształ-

towanie poczucia kompetencji stanowi kluczowy element rozwoju, który na-

leży wspierać u dziecka w środkowym wieku szkolnym (Rękosiewicz, Jan-

kowskiego, 2014). 
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Po środkowym wieku szkolnym przychodzi okres wczesnego dora-

stania. Jest to etap rozwoju, który wymaga najwięcej wysiłku w procesie 

przystosowywania do pojawiających się zmian. „Pojawia się szereg gwał-

townych i to równoległych zmian w niemal każdej sferze funkcjonowania 

dziecka. Dotychczas spokojne dziecko zaczyna doświadczać emocji, z któ-

rymi nie potrafi sobie radzić, jego ciało zaczyna się zmieniać z miesiąca na 

miesiąc, jego głowę zajmują teraz myśli, do których nie przywykło. Można 

podejrzewać, że nawet osoba dorosła odczuwałaby trudności z poradze-

niem sobie z takim natłokiem zmian” (Piotrowski, Ziółkowska, Wojciechow-

ska, 2014, s. 53). 

Jest to czas zmian związanych z innym niż dotąd sposobem odbioru 

świata zewnętrznego, własnego stosunku do otaczającej rzeczywistości 

oraz spostrzegania samego siebie. Ten okres należy rozpatrywać także 

z perspektywy otaczających tego młodego człowieka ludzi, w tym przede 

wszystkim rodziców i nauczycieli. Dla nich kontakt z nastolatkiem także mo-

że być, a w przypadku rodziców nawet powinien być, okresem zmian i spo-

łecznego dojrzewania. 

Do czasu wejścia w okres dorastania relacja rodziców i dziecka two-

rzy się, umacnia i ewoluuje. Rodzice rozwijają własny system oczekiwań 

względem dziecka, uczą się, na co je stać, w czym jest dobre, a w czym 

nie, co lubi, a czego nie. Z tego powodu wejście dziecka w okres dorastania 

może także dla nich być okresem kryzysu tożsamości, wymagającym zmia-

ny własnego postrzegania siebie jako rodzica, zmiany pełnionych ról - 

z opiekuna dziecka na jego partnera i towarzysza, a przy tym wszystkim 

pozostania źródłem wsparcia i opieki. Okres dorastania często bywa trudny 

także dla rodziców (Piotrowski, Ziółkowska, Wojciechowska, 2014). 

U dziewcząt początkowo pojawia się niechęć do aktywności fizycz-

nej, odczucie ociężałości somatycznej (szczególnie przy zmianach cyklu 

miesiączkowego), odczucie niezgrabności, mniejszej sprawności motorycz-

nej. Często jest to powodem kompleksów, niechęcią do uprawiania aktyw-

ności fizycznej, co wymaga właściwego podejścia wychowawczego. Chłop-

cy w dalszym ciągu charakteryzują się dużą potrzebą ruchu, często będącej 

wyrazem sublimacji popędu seksualnego. Aktywność tę należy wykorzy-

stać, ale nie należy zapominać o nie przeciążaniu określonych partii kośćca 
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i grup mięśniowych (szczególnie, gdy chłopiec uprawia się jedną dyscypliną 

sportową). Ważna jest też profilaktyka urazowości, która przy intensywnym 

wzroście układu szkieletowego stanowi duże niebezpieczeństwo rozwojowe 

(o czym nie zawsze pamiętają nauczyciele wychowania fizycznego). 

Z chwilą osiągnięcia pełnej dojrzałości biologicznej wzrasta sprawność lo-

komocyjna i manualna, jako wyraz ogólnej dobrej sprawności (Michalski, 

2001). 

Szczególna rola w tym okresie przypada także nauczycielowi, który 

powinien być zaangażowany, przede wszystkim w relacje z uczniem, ale 

często także z rodzicami. Funkcjonując w obu tych rolach, nauczyciel musi 

mieć ekspercką, naukową wiedzę na temat swoich podopiecznych. Dzięki 

temu może lepiej pełnić funkcję dydaktyka i wychowawcy w klasie oraz 

eksperta pomagającego w kształtowaniu środowiska wychowawczego 

w relacji z rodzicami. 

To, co dzieje się z nastolatkiem w tym okresie życia, jest jednak jak 

najbardziej normalne i powszechne, a każdy rodzic oraz nauczyciel wie, że 

opisane zmiany muszą pojawić się, prędzej czy później, u każdego dziecka 

(Piotrowski, Ziółkowska, Wojciechowska, 2014). 

2.3. LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JAKO ZBIÓR CZYNNOŚCI 

NAUCZYCIELA I CZYNNOŚCI UCZNIA  

Lekcję wychowania fizycznego można analizować jako zbiór czynności 

uczniów będących odpowiedzią na czynności podejmowane przez nauczy-

ciela. Przy czym czynności nauczyciela zmierzają do postawienia uczniów 

w sytuacji zadaniowej. Typowe czynności nauczyciela według J. Poplucza 

to: czynności przygotowawcze, motywacyjne, informacyjne, naprowadzają-

ce, kontrolne, korygujące oraz zabezpieczające (Strzyżewski, 2013). 

T. Frołowicz, M. Pogorzelska, J. Klonowska przypisują nauczycielowi 

następujące czynności podejmowane podczas lekcji:  

− czynności organizacyjne związane z rozpoczęciem zajęć,  

− zapowiedź treści zajęć,  

− czynności motywacyjne związane z udziałem uczniów w zajęciach, 

− czynności organizacyjne związane z przebiegiem zajęć, 

− rozgrzewkę,  
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− przygotowanie uczniów do realizacji celów zajęć (zwłaszcza w zakresie 

wiadomości i usamodzielnienia), 

− realizację celów zajęć w zakresie umiejętności, 

− realizację celów zajęć w zakresie wiadomości, 

− realizację celów zajęć w zakresie usamodzielnienia, 

− realizację celów zajęć w zakresie motoryczności, 

− rozwijanie umiejętności społecznych, w tym współdziałania 

i rywalizowania, 

− ocenę (formalną i nieformalną) osiągnięć edukacyjnych (wiedzy 

i umiejętności) lub aktywności uczniów. 

− uspokojenie fizyczne i psychiczne uczniów, 

− podsumowanie zajęć,  

− czynności motywacyjne związane z aktywnością pozaszkolną, 

− zapowiedź kolejnych zajęć, 

− czynności organizacyjne związane z zakończeniem zajęć (Frołowicz, 

Pogorzelska, Klonowska, 2013). 

Czynności te opisują również w konspektach lekcji H. Guła-

Kubiszewska i M. Lewandowski (Guła-Kubiszewska, Lewandowski, 2003).  

Niezależnie od punktu widzenia osób proponujących klasyfikację 

czynności nauczyciela wychowania fizycznego, nauczyciel tej specjalności, 

ze względu na specyfikę prowadzonych przez siebie lekcji, wielokrotnie po-

dejmuje czynności organizacyjne, aby stworzyć uczniom optymalne warunki 

do wykonywania zaplanowanych dla nich zadań.  

Prowadzenie lekcji WF wymaga specyficznych umiejętności organi-

zatorskich charakterystycznych tylko dla tego rodzaju zajęć. Dobre przygo-

towanie metodyczne lekcji, która będzie źle opracowana pod względem 

organizacyjnym nie da pożądanych efektów (Górna, Garbaciak, 1994). 

Elementami organizacyjnymi, które wpływają w sposób zasadniczy 

na przebieg lekcji według L. Lachowicza są: 

− manewrowanie grupą, 

− posługiwanie się sprzętem, 

− dobór ćwiczeń, 

− postawa nauczyciela, 

− miejsce ćwiczeń (Lachowicz, 1985). 
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Manewrowanie grupą polega na tym, że każde ćwiczenie wykony-

wane jest przez uczniów w określonej formie ustawienia, która powinna za-

pewnić optymalne wykorzystanie przestrzeni i zapewnić uczniom bezpie-

czeństwo. Na posługiwanie się sprzętem składają się następujące elemen-

ty: przechowywanie sprzętu, przygotowanie sprzętu przed lekcją, rozsta-

wianie i usuwanie przyrządów. Istotnym elementem organizacji lekcji wpły-

wającym na jej przebieg jest odpowiedni dobór ćwiczeń nie tylko pod 

względem metodycznym, ale również organizacyjnym. Na sprawny prze-

bieg zajęć ma wpływ postawa nauczyciela, a zwłaszcza wykonywanie przez 

niego czynności informujące. Na przykład pokaz jest czynnością organiza-

cyjną, choć związaną z uczeniem się. Każde miejsce zajęć ma odmienny 

wpływ na organizacyjny przebieg lekcji. Ważne są takie cechy jak: wielkość 

i kształt, oświetlenie, temperatura oraz właściwości podłoża (Lachowicz, 

1985). 

Klasyfikacja czynności organizacyjnych w lekcji WF ma obecnie cha-

rakter uniwersalny, gdyż autorzy różnych podręczników z różnych ośrodków 

akademickich wzorują się na L. Lachowiczu i traktują te kwestie bardzo po-

dobnie. 

Formy prowadzenia zajęć to określone sposoby organizacji zadań 

ruchowych, odnoszące się do właściwego wykorzystania czasu oraz 

przestrzeni. Jak pisze S. Strzyżewski formy prowadzenia lekcji muszą być 

ściśle powiązane z metodami realizacji zadań ruchowych. Skuteczność 

i efektywność procesu wychowania fizycznego mierzona m.in. poziomem 

rozwoju kompetencji instrumentalnych, zależy w dużym stopniu od 

adekwatności pomiędzy metodami i formami prowadzenia zajęć 

(Strzyżewski, 1996). 

Według S. Strzyżewskiego wyróżnić można następujące formy orga-

nizacji aktywności uczniów podczas lekcji WF: 

− frontalną, 

− zajęć w zespołach, 

− zajęć w zespołach z dodatkowymi zadaniami, 

− strumieniową, 

− obwodu ćwiczebnego, 

− indywidualną (Strzyżewski, 1996). 
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Za S. Strzyżewskim te same formy organizacji aktywności uczniów 

podaje Instytut Badań Edukacyjnych w Sektorowej ramie kwalifikacji 

w sporcie (Szumilewicz i wsp., 2015), a także podręczniki metodyczne róż-

nych ośrodków akademickich - na przykład J. Bielski (2005), M. Bronikow-

ski (2004), T. Maszczak (2009), E. Madejski i J. Węglarz (2018) i S. Szcze-

pański (2008). 

D. Umiastowska zauważa, że w obecnej szkole współczesne treści 

programowe realizowane są według odmiennych zasad. Tylko część nau-

czycieli wychowania fizycznego posługuje się klasycznymi tokami lekcyjny-

mi, a prowadzone przez nich zajęcia są modyfikowane według ich własnych 

pomysłów. W swojej praktyce owi nauczyciele często popełniają błędy me-

todyczne (Umiastowska, 2011). 

W procesie przygotowania studenta do prowadzenia zajęć wycho-

wania fizycznego należałoby opracować taki wzorzec lekcji, który dawałby 

nauczycielowi większą swobodę doboru treści kształcenia i sposobu ich 

uszeregowania. W nowym wzorcu powinny się znaleźć trzy elementy: ćwi-

czenia wprowadzające, potem doskonalące, a potem praktyczne zastoso-

wanie tych ćwiczeń. Główna część lekcji, w zależności od wybranej dyscy-

pliny sportowej powinna uwzględniać ogniwa klasycznych toków lekcyjnych. 

Natomiast kolejność i natężenie ćwiczeń zależeć będzie od wyboru nauczy-

ciela (Umiastowska, 2011). Propozycje ćwiczeń znajdują się w Tabeli 3. 
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Tabela 3. Propozycje konstruowania toków lekcyjnych w zależności od 
dyscypliny sportu 

Gimnastyka  Lekka atletyka 

1. Ćwiczenia kształtujące 

według Jezierskiego, Szo-

ta, Młokosiewicz 

2. Ćwiczenia stosowane: 

równoważne, zwinno-

ściowe, podpory, zwisy, 

skoki 

3. Zastosowanie poznanych 

elementów w praktycz-

nym działaniu: układ ćwi-

czeń wolnych, zwinno-

ściowy tor przeszkód, pi-

ramidy dwójkowe i trójko-

we 

 1. Bieg 

2. Skok 

3. Rzut 

4. Zastosowanie poznanych 

elementów w praktycznym 

działaniu: konkurs skoku  

w dal, konkurs skoku 

wzwyż, mała zabawa bie-

gowa, gra w palanta, gra 

w kwadranta, wyścigi rzę-

dów, sztafety wahadłowe 

 Ogniwa lekcji  

 1. Ćwiczenia wprowadzające 

do danej dyscypliny 

2. Ćwiczenia nauczane 

3. Ćwiczenia doskonalone 

4. Zastosowanie poznanych 

elementów  

w praktycznym działaniu 

 

Zespołowe gry sportowe  Gry i zabawy sportowe 

1. Ćwiczenia kształtujące  

z piłkami 

2. Elementy techniki wyko-

rzystywane w grze 

3. Elementy taktyki gry 

4. Zastosowanie poznanych 

elementów w praktycz-

nym działaniu: gra rucho-

wa, wyścigi rzędów (z ko-

złowaniem, prowadze-

niem piłki nogą itp.), małe 

gry, gra szkolna, gra 

uproszczona, gra właści-

wa 

1. Ćwiczenia kształtujące  

w formie zabawowej dla 

dzieci młodszych 

2. Zabawy i gry ruchowe 

orientacyjno-porządkowe, 

na czworakach, z moco-

waniem, bieżne, skoczne, 

rzutne, kopne (stosowne 

do wieku uczniów) 

3. Zastosowanie poznanych 

elementów w praktycznym 

działaniu: gry drużynowe, 

wyścigi rzędów z przybo-

rami konwencjonalnymi  

i niekonwencjonalnymi 

Źródło: D. Umiastowska, 2011, s.147 
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2.4. DOŚWIADCZENIA EDUKACYJNE UCZNIA A CZAS ROZWOJOWY 

PODCZAS LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Przedmiotem badań jest czas rozwojowy dla ucznia uczestniczącego 

w lekcji wychowania fizycznego, w skład którego wchodzą zdarzenia będą-

ce konsekwencją podejmowania przez nauczyciela różnych czynności. Na 

czas rozwojowy składa się aktywność fizyczna, wymiana informacji oraz 

czynności organizacyjne związane z realizacją celów lekcji. 

II etap edukacyjny charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką w sfe-

rze rozwoju fizycznego uczniów oraz dużym zróżnicowaniem w czasie jego 

trwania. W tym czasie można zaobserwować bardzo duże różnice pomię-

dzy poszczególnymi uczniami w tym samym wieku. Ten okres daje zatem 

wielkie możliwości nauczycielom wychowania fizycznego w kształtowaniu 

różnorodnych kompetencji dziecka. Jest to bardzo ważny czas w procesie 

wychowania fizycznego, dlatego, że zaniedbania i zaniechania, jakie mo-

głyby powstać w tym czasie (zarówno w sferze kompetencji ruchowych jak 

i postaw) mogłyby być już nie do odrobienia na kolejnych etapach eduka-

cyjnych (Berczyński, 2012).  

Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży ma ol-

brzymie znaczenie dla przyszłości całego społeczeństwa. Czas, który uczeń 

spędza z nauczycielem, to zarówno czas sukcesów, jak i porażek, który ma 

wpływ na sposób postrzegania świata i kreowania własnej rzeczywistości 

przez każdego młodego człowieka. W obecnym społeczeństwie można za-

uważyć wiele problemów w procesie edukacji. Uczniowie często nie są za-

interesowani pogłębianiem swojej wiedzy i rozwojem osobistym, a nauczy-

ciele często są zniechęceni postawą swoich uczniów i nie podejmują dal-

szych starań, aby to zmienić. Dlatego stanowisko nauczyciela jest kluczo-

we, aby móc zmienić obecną sytuację (Welskop, 2013). 

Do czynników, które mają wpływ na aktywność fizyczną uczniów 

w czasie lekcji zaliczyć należy między innymi: wykorzystanie ciekawych 

i nowatorskich rozwiązań metodyczno-organizacyjnych, prawidłowe kontro-

lowanie i oceniania osiągnięć wychowanków, motywowanie do aktywności 

i dbałości o swoją sprawność oraz zdrowie. Takie spojrzenie na nauczyciela 

pozwala wysunąć przypuszczenie, że jest on najważniejszym i kluczowym 
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ogniwem kształtowania pożądanych postaw wychowanków (Frołowicz, 

1994; Bielski, 1996). 

Aktywność poznawcza uczniów, czyli dwukierunkowa wymiana in-

formacji między uczniami i nauczycielem związana jest z realizacją celów 

lekcji, w tym z czynnościami związanymi z formalną i nieformalną oceną 

osiągnięć lub wysiłków uczniów.  

Czynności organizacyjne związane z realizacją celów lekcji to czas 

przeznaczony na komunikację werbalną i niewerbalną, bezpośrednio zwią-

zaną z realizacją celów lekcji lub podjęciem przez uczniów aktywności, 

w tym pokaz i objaśnienie ćwiczeń. 

Z. Kwieciński analizował 100 różnych lekcji, w czasie których chciał 

się dowiedzieć ile czasu z całej lekcji jest czasem rozwojowym dla ucznia. 

Na podstawie tych badań okazało się, że z każdych 45 minut lekcji 24,4 

minuty są czasem zorganizowanym przez nauczyciela, ale tylko 5,5 minuty 

stanowi czas rozwojowy dla ucznia (Kwieciński, 1995). 

K. Zatoń porównywała prace instruktorów i nauczycieli pracujących 

na pływalni. Próbowała wyjaśnić, w jaki sposób efektywność uczenia pły-

wania zależy od komunikatów słownych. Z tych badań wynika, że najwięcej 

czasu lekcji przeznaczono była na komunikaty organizacyjne 

i dyscyplinowanie uczniów, stąd mniej czasu pozostawała na treści o cha-

rakterze rozwojowym. Z badań K. Zatoń wynika, iż nauczyciel nie wykorzy-

stuje w pełni czasu lekcji, czyli tylko jej część ma charakter rozwojowy (Za-

toń, 1995).  

Ogół doświadczenia edukacyjnego ucznia w czasie lekcji WF zależy 

od wielu czynników, w tym od wyboru treści zajęć, sposobu stawiania 

ucznia w sytuacji zadaniowej, czyli od wyboru metody oraz od wykorzysta-

nia przez nauczyciela rozwiązań organizacyjnych. 

Patrząc wstecz, uczeń przez wiele lat był traktowany przedmiotowo 

i poddawany jednostronnym zabiegom pedagogicznym. Dopiero w okresie 

późnego Oświecenia pojawił się pomysł traktowania ucznia podmiotowo. 

Współczesne trendy w pedagogice widzą w uczniu pełnoprawnego partnera 

nauczyciela w procesie uczenia się - nauczania i współorganizatora zajęć. 

Kreatywne role ucznia wynikają ze stosowania takich zasad nauczania 

i wychowania, które stwarzają warunki świadomego i aktywnego uczestnic-
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twa w tym procesie. Obecna szkoła ma nie tylko  nauczać, ale także kształ-

cić i wychowywać. W opinii C. Rogersa główne zadanie szkoły polega nie 

na przekazywaniu gotowej wiedzy, ale na wdrażaniu ucznia do racjonalne-

go i skutecznego uczenia się (Rogers, 1992). Znakomicie wpisuje się 

w praktykę współczesnej szkoły pojęcie pełnomocności ucznia, czyli zda-

niem W. Puśleckiego „realne doświadczanie podmiotowości w szkolnym 

procesie edukacyjnym oraz kompetentne i odpowiedzialne korzystanie 

z jego ogólnoludzkich oraz uczniowskich praw plus coś jeszcze. W określe-

niu „plus coś jeszcze” mieści się wiele symptomów pełnomocności, wśród 

których istotne znaczenie ma rozwój jego niezależności i osobistej odpo-

wiedzialności za własną aktywność oraz fakt systematycznego upełnomoc-

niania się ucznia w toku edukacji szkolnej” (Puślecki, 2002, s. 226). Wśród 

kompetencji, które pozwolą uczniowi na pełnomocne zachowanie się 

w szkole wymienić można jego zdaniem: 

− kompetencje merytoryczne, dzięki którym uczeń może wyrażać sądy 

oparte o posiadaną wiedzę i podejmować konkretne działania, 

− kompetencje osobowościowe umożliwiające rozwój własnej osobowości 

i ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 

− kompetencje społeczne, które pozwalają jednostce na działanie w ze-

spole z jednoczesnym zachowaniem własnej tożsamości, 

− kompetencje komunikacyjne ułatwiające przekazywanie swoich myśli 

i odbieranie przekazywanych mu komunikatów, 

− kompetencje kreatywne dające możliwość twórczego działania, a nie 

powielania wyuczonych schematów (Puślecki, 2002). 
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Rycina 1: Kluczowe kompetencje uczniowskie 
Źródło: D. Umiastowska, 2001 s. 77 

Według D. Umiastowskiej zadaniem każdego nauczyciela jest stwa-

rzanie takich sytuacji podczas zajęć szkolnych, żeby uczeń mógł przygoto-

wać się do pełnienia różnych ról opartych ściśle o konkretne kompetencje, 

a także spełniających standardy osiągnięć z poszczególnych przedmiotów 

nauczania (Umiastowska, 2003). 

Za całość doświadczenia rozwojowego odpowiadają kompetencje 

nauczyciela oraz treść doświadczenia zależnego od przygotowanego lub 

wybranego programu wychowania fizycznego, uzależnionego od podstawy 

programowej. Obie kwestie omówiono w rozdziałach 1 i 2. 

Z tego zrodził się pomysł na badanie, które pozwoli wyjaśnić kwestię, 

w jaki sposób rozwiązania organizacyjne stosowane przez nauczyciela (za-

leżne od jego kompetencji) w lekcjach różnego rodzaju, w różnych miej-

scach i różnych warunkach, zależne między innymi od programów naucza-

nia wpływają na wielkość czasu rozwojowego dla ucznia w lekcji wychowa-

nia fizycznego. 
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ROZDZIAŁ 3 

EFEKTYWNOŚĆ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

3.1. WYCHOWANIE FIZYCZNE W EUROPIE 

Część państw Unii Europejskiej wypracowała krajowe strategie roz-

woju wychowania fizycznego i aktywności fizycznej. Sytuacja ta jasno od-

zwierciedla wolę polityczną rozwijania i zachęcania do takich form aktywno-

ści, będących determinantami dobrobytu społecznego i zdrowia. Najważ-

niejsze cele wyszczególnione w głównych dokumentach poświęconych wy-

chowaniu fizycznemu obejmują rozwój fizyczny, osobisty i społeczny 

uczniów. Zdrowie i zdrowy styl życia są często podkreślane w ramach kra-

jowych celów i wymieniane jako pożądane efekty uczenia się, podczas gdy 

tylko w kilku krajach edukacja zdrowotna jest osobno nauczanym przedmio-

tem (np. Rumunia). W niektórych krajach pewne formy aktywności 

w ramach wychowania fizycznego są obowiązkowe, podczas gdy w innych 

szkoły mają dowolność w ich wyborze. W kilku innych krajach równolegle 

obserwuje się obowiązkowe formy aktywności i autonomię szkół w ich wy-

borze (Physical Education…, 2013). 

Aktualnie w Europie można zaobserwować różnice pomiędzy po-

szczególnymi krajami w minimalnej liczbie obowiązkowych godzin wycho-

wania fizycznego. Liczba godzin (w przeliczeniu na jednostki 60-minutowe) 

przedmiotu w kształceniu obowiązkowym wynosiła 50-80 rocznie. Jednak 

w porównaniu do innych przedmiotów, liczba godzin wychowania fizyczne-

go jest niska. Zazwyczaj wynosi ona mniej niż 10% łącznej liczby godzin 

zajęć lekcyjnych lub połowę czasu, jaki poświęcany jest na nauczanie ma-

tematyki. 

Niemal we wszystkich krajach postępy i osiągnięcia w wychowaniu 

fizycznym podlegają ocenie, choć w pierwszych latach nauki szkolnej nie 

stosuje się ocen formalnych. Na ogół skala ocen jest taka sama co w przy-

padku innych przedmiotów obowiązkowych. Na Malcie, w Rumunii, Słowe-

nii, Szwecji, Wielkiej Brytanii (Anglia i Walia) i Islandii opracowano na po-

ziomie krajowym skale oceny postępów w wychowaniu fizycznym. We 

Francji przeprowadzono pierwsze testy nowej skali ocen w roku szkolnym 

2012/13. Takie znormalizowane narzędzie służy dwojakiemu celowi, jakim 
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jest wspieranie oceny prowadzonej przez nauczycieli oraz utworzenie struk-

tury dla porównywania efektów uczenia się na poziomie krajowym. W Sło-

wenii badania w zakresie wychowania fizycznego na poziomie krajowym 

przeprowadzono w 2009 r. (Physical Education…, 2013). 

Różne są wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycielskich -

w szkołach podstawowych wychowania fizycznego uczą nauczyciele 

kształcenia zintegrowanego lub nauczyciele przedmiotu. W kilku krajach 

szkoły mają dowolność w zatrudnianiu nauczycieli przedmiotów zintegro-

wanych lub nauczycieli wychowania fizycznego. Nauczyciele przedmiotu 

w szkole podstawowej zazwyczaj posiadają tytuł licencjata, a w gimnazjach 

równie często wymagane jest posiadanie dyplomu magistra co dyplomu 

licencjata. Możliwości doskonalenia zawodowego w zakresie wychowania 

fizycznego są dostępne nie tylko dla nauczycieli wychowania fizycznego, 

lecz również dla nauczycieli przedmiotów zintegrowanych i nauczycieli in-

nych przedmiotów. Podkreśla to podejście międzyprzedmiotowe do wycho-

wania fizycznego i promuje regularną aktywność fizyczną w ramach nau-

czania innych przedmiotów.  

Wychowanie fizyczne jest nauczane w ramach obowiązującego pro-

gramu nauczania. Zajęcia pozalekcyjne stanowią uzupełnienie lub rozsze-

rzenie zakresu zajęć lekcyjnych i często obejmują zawody sportowe i inne 

imprezy organizowane przez szkoły i kluby szkolne, czasem we współpracy 

z innymi instytucjami. 

W Grecji i Finlandii wprowadzono interesującą zmianę koncepcji za-

wodów sportowych, która zasadza się na promowaniu aspektu uczestnic-

twa, a nie współzawodnictwa. W obu krajach uważa się, że ważna jest mo-

tywacja uczniów oraz radość i satysfakcja z aktywności sportowej. Uważa 

się również, że takie imprezy są pomocne w ograniczaniu zjawisk przemocy 

szkolnej i zastraszania. W wielu krajach czynione są starania, by wprowa-

dzać więcej aktywności fizycznej do codziennych zajęć szkolnych, na przy-

kład podczas przerw lub nawet w drodze do szkoły. 

W niektórych krajach planuje się reformy związane z wychowaniem 

fizycznym. W Portugalii i Finlandii planuje się podniesienie statusu aktyw-

ności fizycznej poprzez zwiększenie minimalnej liczby godzin wychowania 

fizycznego, podczas gdy w Grecji i na Węgrzech zamierza się bardziej 
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urozmaicić formy zorganizowanej aktywności fizycznej w szkołach. Reformy 

krajowe mają na celu poprawę warunków, w jakich przedmiot jest nauczany 

oraz promowanie kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego (Physical 

Education…, 2013). 

Wychowanie fizyczne i sport postrzegane są jako ważna część pro-

gramów szkolnych państw Unii Europejskiej. Polityka edukacyjna Unii za-

kłada harmonizację programów oświatowych wszystkich członków, nie 

przeciwstawiając tego regionalnej tożsamości i odrębności. W niektórych 

krajach ruch sportowy ma znaczący wpływ na programy wychowania fi-

zycznego. W wielu wypadkach można nawet mówić o jego dominacji nad 

wychowaniem fizycznym. Europejskie wychowanie fizyczne poszukuje wła-

ściwych relacji ze sportem. Relacje te mogą być bardzo korzystne dla wy-

chowania fizycznego, pod jednym jednakże warunkiem - że nie utraci ono 

swojej edukacyjnej tożsamości (Laporte, 1999). 

W europejskim wychowaniu fizycznym obserwuje się dwie nowe ten-

dencje w konstruowaniu i realizacji programów szkolnych: wolność co do 

treści i całościowe wspieranie.  

Wolność dotycząca treści wyraża się głównie tym, że reformowane 

w większości krajów europejskich programy nauczania odstępują od mate-

riałowego (treściowego) wyobrażenia o kształceniu i wychowaniu na rzecz 

określenia oczekiwanych efektów tego procesu, standardy wymagań zaś 

i związaną z nimi treść lekcji określają poszczególni nauczyciele lub konfe-

rencje nauczycieli. 

Współczesne koncepcje europejskiego wychowania fizycznego za-

kładają całościowe wspieranie rozwoju ucznia, obejmujące jednocześnie 

jego fizyczno-motoryczne, kognitywne, socjalizacyjne i emocjonalne aspek-

ty. 

Na początku XXI wieku wiele krajów europejskich dokonało rewizji 

swoich programów wychowania fizycznego. Poza rozwojem fizycznym ak-

centuje się w nich zadania edukacji zdrowotnej, ekologicznej oraz przygo-

towanie do uczestnictwa w „kulturze ruchu”. Jakość edukacji fizycznej mają 

zapewnić opracowane w wielu krajach standardy osiągnięć minimalnych, 

stanowiące główne narzędzie oceny pracy nauczycieli i szkół (Pośpiech, 

2006). 
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W. Laporte analizując programy wychowania fizycznego w poszcze-

gólnych krajach Unii, doszedł do wniosku, że nie ma między nimi istotnych 

różnic. Wszystkie eksponują sprawność fizyczną, kompetencje ruchowe, 

umiejętności sportowe, walory wychowawcze i zdrowotne aktywności ru-

chowej. Różnice dotyczą jedynie innego rozłożenia akcentów. Kraje, które 

przez długi czas były pod wpływami gimnastyki szwedzkiej, zdrowie 

i sprawność fizyczną uznają w dalszym ciągu za priorytety wychowania fi-

zycznego. Inne są preferencje programowe krajów o bogatych tradycjach 

sportowych (Laporte, 1999). 

Zdaniem wielu autorów programów, europejskie wychowanie fizycz-

ne stanowi istotny czynnik harmonijnego, wszechstronnego i zrównoważo-

nego rozwoju osobniczego. Zapewnia wszechstronność oddziaływań edu-

kacyjnych szkoły poprzez umożliwienie wszystkim uczniom udziału 

w zorganizowanych, programowych i pozaprogramowych zajęciach rucho-

wych. Wychowanie fizyczne odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu zdol-

ności poznawczych i psychomotorycznych. Wpływa również na uspołecz-

nienie uczniów oraz ich wychowanie estetyczne i moralne. Wychowanie 

fizyczne ma znaczący wpływ na podniesienie jakości życia. Przez tworzenie 

podstaw na poziomie szkoły podstawowej, rozwój i doskonalenie nabywa-

nych kompetencji na następnym etapie edukacji, promuje i wychowuje do 

całożyciowej aktywności ruchowej (Laporte, 1999). 

Analiza porównawcza ostatnich wersji podstawy programowej wy-

chowania fizycznego z koncepcjami programowymi realizowanymi w kra-

jach Unii Europejskiej wskazuje na jej zgodność z najnowszymi tendencjami 

w tym zakresie, tj.: wolnością treści oraz całościowym wspieraniu rozwoju 

ucznia. 

Porównując organizację i realizację procesu wychowania fizycznego 

w Polsce oraz innych krajach europejskich można zaobserwować, iż polski 

uczeń w szkole podstawowej ma z reguły więcej godzin obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego (Pośpiech, 2006). Pomimo to, porównanie 

całodziennej aktywności fizycznej w wybranych krajach europejskich wska-

zuje, iż polscy uczniowie nie są bardziej aktywni w stosunku do swoich ró-

wieśników z innych krajów (Tabela 4). 
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Tabela 4. Czas obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
i aktywność fizyczna dzieci w wybranych krajach europejskich 

Kraj 
WF  

w tygodniu  
w min. 

Odsetek dzieci uczestniczących  
w AF w tygodniu co najmniej 5 razy 

po 60 min 

Polska 180 70 

Niemcy 90 - 135 67 

Hiszpania  100 65 

Austria 90 83 

Czechy 90 86 

Norwegia 90 90 

Źródło: Bronikowski, 2008, s.14 

3.2. UDZIAŁ UCZNIÓW W LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

WF w szkole jest dla większości dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 

podstawową oraz jedyną zorganizowaną formą systematycznej aktywności 

fizycznej (Woynarowska, Mazur, Oblacińska, 2015). Wymiar obowiązko-

wych zajęć w szkołach w Polsce wynosi 180 minut tygodniowo. Polska na-

leży do wiodących w Europie krajów pod względem liczby obowiązkowych 

godzin zajęć WF (Tabela 5). 
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Tabela 5. Liczba lekcji WF w poszczególnych krajach europejskich 

Kraje europejskie 
Liczba lekcji WF w tygodniu w przeliczeniu 
na godziny zegarowe w szkole podstawo-

wej 

Belgia - wspólnota francuska 1,7 

Bułgaria 1,4 

Czechy  1,5 

Dania 3,8 

Niemcy 2,1 

Estonia 2,0 

Irlandia 1,0 

Grecja 1,9 

Hiszpania 2,0 

Francja 3,0 

Chorwacja 2,1 

Cypr 1,6 

Łotwa 1,3 

Litwa 2,1 

Luxemburg 2,4 

Węgry 3,8 

Malta 1,9 

Austria 2,1 

Polska 3,0 

Portugalia 1,8 

Rumunia 1,7 

Słowenia 2,6 

Słowacja 1,5 

Finlandia 1,7 

Szwecja 1,6 

Wielka Brytania  - Szkocja 2,0 

Bośnia i Hercegowina 2,4 

Szwajcaria 2,3 

Islandia 2,0 

Lichtenstein 2,3 

Czarnogóra 2,3 

Macedonia 2,0 

Norwegia 2,1 

Serbia 2,3 

Turcja 2,8 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Delhaxhe,  Piedrafita, 2017. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami WF jest jednym z dwóch 

przedmiotów (obok informatyki), z których dyrektor szkoły może ucznia 

zwolnić „na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa 

ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony 

w tej opinii” (Rozporządzenie MEN, 2017, § 4.1.). 
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W praktyce uczniowie nie uczestniczą w tych zajęciach także na 

podstawie pisemnych zwolnień od rodziców. Problem zwolnień z zajęć WF 

nie pojawił się w ostatnim czasie. Już w roku szkolnym 1974/1975 przepro-

wadzono badania w wybranych szkołach województwa poznańskiego 

i warszawskiego. Wyniki tych badań wykazały, że zwolnienia lekarskie 

z WF, dłuższe niż 2-3 miesiące miało 4,5% uczniów (Woynarowska, Mazur, 

Oblacińska, 2015). 

W ostatnich latach problem ten narasta. W związku z narastającą 

częstością występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci młodzieży oraz 

obniżeniem ich sprawności fizycznej, zaczęto zwracać uwagę na zbyt małą 

aktywność fizyczną. 

W 2010 roku przeprowadzono w Polsce badania HBSC (Health Be-

haviour in School-aged Children - zachowania zdrowotne dzieci w wieku 

szkolnym - tytuł porównawczych badań w Europie) na reprezentatywnej 

grupie uczniów. Wyniki tych badań wykazały, że poziom aktywności fizycz-

nej rekomendowany dla zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 5-17 lat - co 

najmniej 60 minut dziennie skumulowanej umiarkowanej do intensywnej 

aktywności fizycznej (WHO, 2010) - osiągało tylko: 27,3% 11-12-latków; 

17,8% 13-14-latków; 16,2% 15-16-latków i 10,3% 17-18-latków (Mazur, 

Małkowska-Szkutnik, 2010). 

Z tego powodu szczególne zainteresowanie i niepokój specjalistów 

oraz opinii publicznej wzbudza częste zwalnianie uczniów z WF. W latach 

2008-2012 Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła dwa badania dotyczące 

realizacji zajęć z WF w szkołach, w tym uczestnictwa uczniów na tych zaję-

ciach. Kontrole te ujawniły wiele nieprawidłowości. Nie wpłynęło to jednak 

na podjęcie w Ministerstwie Edukacji działań dla poprawy niekorzystnej sy-

tuacji w szkolnym wychowaniu fizycznym. 

W 2013 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki zainicjowało kampanię 

społeczną „Stop zwolnieniom z WF”, powiązaną z programem „WF z klasą” 

(organizowaną przez Centrum Edukacji Obywatelskiej). W drugiej edycji tej 

kampanii uczestniczyło 1460 szkół. 

Częsta absencja uczniów z zajęć WF w polskich szkołach jest zjawi-

skiem powszechnym. Dla około 20-40% uczniów liczba lekcji, w których 

uczestniczyli, jest znacznie mniejsza od zaplanowanej w systemie edukacji. 
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Uniemożliwia to osiągnięcie przez młodzież zalecanego poziomu aktywno-

ści fizycznej, a przez szkołę celów zapisanych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego. 

3.3.  ROZWÓJ UCZNIA JAKO MIARA EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 

Zdaniem Z. Kwiecińskiego edukacja ma do spełnienia trzy funkcje: 

rekonstrukcyjną, adaptacyjną i emancypacyjną (Kwieciński, 1995), nato-

miast A. Brzezińska pisze o dwóch funkcjach edukacji: socjalizacyjnej 

i emancypacyjnej (Brzezińska, 2003). Każda z tych funkcji jest bardzo waż-

na w organizacji procesu edukacyjnego, ma swoje urzeczywistnienie 

w różnych sferach funkcjonowania człowieka i stwarza możliwość nabycia 

przez jednostkę kompetencji niezbędnych do pełnienia różnych ról społecz-

nych. Odtwarzanie i przekazywanie kultury wraz z rekonstruowaniem struk-

tur społecznych i uznaniem istniejącego porządku społecznego jako nie-

zmiennego związane jest realizacją funkcji adaptacyjnej, socjalizacyjnej 

i rekonstrukcyjnej. Funkcja emancypacyjna wiąże się z kompetencjami 

umożliwiającymi podejmowanie działań na rzecz zmiany własnej sytuacji 

oraz świadomego przekraczania indywidualnych granic. Realizacja tych 

założeń będzie możliwa wówczas, gdy nauczyciele podejmą działania na 

rzecz m.in. indywidualizacji pracy, w efekcie których uczniowie dostrzegą 

i zrozumieją własne możliwości, ograniczenia oraz doświadczą możliwości 

ich przekraczania. To nauczycielowi przypisana jest rola dbania o taką or-

ganizację pracy ucznia, aby sytuacje, w których on się znajduje, pozosta-

wiały mu przestrzeń do podejmowania samodzielnych decyzji, umożliwiały 

eksperymentowanie i szukanie własnych dróg rozwiązywania problemów, 

dopuszczały zachowania ryzykowne, wolne od dominacji, tradycji 

i informacji pochodzących z systemu, były okazją do doświadczania soli-

darności i sprawiedliwości, dawały podmiotom (nauczycielom i uczącym 

się) poczucie bezpieczeństwa (Czerepaniak-Walczak 2006). 

W Polskiej ramie kwalifikacji, podobnie jak w Europejskiej ramie kwa-

lifikacji, wyróżnia się osiem poziomów kwalifikacji. Każdy z poziomów został 

scharakteryzowany za pomocą ogólnych stwierdzeń dotyczących efektów 

uczenia się, wymaganych dla kwalifikacji danego poziomu. Charakterystyki 
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poziomów odnoszą się do pełnego spektrum wymaganych dla kwalifikacji 

efektów uczenia się, to znaczy do wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych. Uważna lektura charakterystyk potwierdza, iż efektem eduka-

cji jest rozwój uczniów. Przy czym szczegółowe aspekty rozwoju są swoiste 

dla dziedziny edukacji (Chłoń-Domińczak i wsp., 2017). 

 

 

Rycina 2: Struktura procesu edukacji fizycznej 
Źródło:  Grabowski, 1997, s. 87. 

 

H. Grabowski mówi o tym, że w kształceniu fizycznym podstawowym 

pojęciem jest sprawność, a w wychowaniu fizycznym istotna jest postawa. 

Postawa jest strukturalną właściwością osobowości. W jej skład wchodzą 

następujące elementy: poznawczy (czyli wiedza), emocjonalny (czyli uczu-

cia) oraz działaniowy (czyli zachowania) (Grabowski, 1997).  
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Poprzez pojęcie rozwoju fizycznego rozumie się całokształt proce-

sów biologicznych, które są właściwe organizmom żywym. Pośród wielu 

czynników wpływających na rozwój osobniczy można wyróżnić: czynniki 

endogenne (genetyczne i paragenetyczne), czynniki egzogenne oraz tryb 

i styl życia. Czynniki endogenne są determinantami rozwoju. Czynniki eg-

zogenne to elementy środowiska otaczające organizm. Tryb i styl życia jest 

nierozerwalnie związany z czynnikami ekonomicznymi. Związane są z tym 

takie elementy jak ruchliwość (praca fizyczna), uprawianie sportu, ilość wy-

poczynku, stresy itd. Im więcej człowiek się porusza, tym szybciej następuje 

rozrost zarówno kości, jak i mięśni. Tryb życia ma związek tak z czynnikami 

endogennymi (temperamentem, potrzebami), jak i w pierwszym rzędzie 

z czynnikami egzogennymi (konieczności społeczno-ekonomicznej, fizycz-

ne warunki otoczenia itp.). Tryb życia jest kulturowym modyfikatorem roz-

woju (Wolański, 2012). 

Zajęcia wychowania fizycznego uznawane są za jedno z podstawo-

wych miejsc uprawnionych do prowadzenia edukacji w zakresie moralnym, 

wspomagającym proces podnoszenia własnej siły psychicznej i poczucia 

wartości, odpowiedzialności za siebie i innych, umiejętności rozładowania 

stresu i agresji, czy postawy relacji pomiędzy dziećmi a dorosłymi. Ponadto 

aktywność fizyczna może być czynnikiem motywującym do zachowań proz-

drowotnych, unikania czynników destrukcyjnych dla zdrowia (alkohol, nar-

kotyki, dopalacze), ewolucji cech mentalnych takich jak: ambicja, dyscypli-

na, systematyczność oraz kontrola nad negatywnymi zachowaniami. Waż-

nym czynnikiem jest również prawidłowość wychowawcza - nieodpowiednia 

atmosfera może mieć destrukcyjny wpływ na rozwój moralny, społeczny 

i emocjonalny (Baranowski, 2011). 

Istotą edukacji, jak twierdzi H. Grabowski, wbrew potocznemu mnie-

maniu, nie jest przekazywanie wiedzy i umiejętności, lecz motywowanie 

uczniów do aktywnego udziału w ich przyswajaniu. Podstawowym warun-

kiem powodzenia w tym procesie jest stosunek łączący nauczyciela 

z uczniami, zwany stosunkiem wychowawczym. Elementami stosunku wy-

chowawczego są: nauczyciel jako nadawca przekazu dydaktyczno-

wychowawczego i uczeń jako odbiorca. Nauczyciel i uczeń muszą być wo-

bec siebie nastawieni przychylnie i muszą współdziałać ze sobą na zasa-
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dzie dobrowolności. Stosunek wychowawczy to oparty na wzajemnym zau-

faniu i życzliwości stosunek społeczny, jaki zachodzi między nauczycielem 

i uczniem (Grabowski, 2000). 

W toku lekcji zachodzi wiele interakcji między nauczycielem 

a uczniem, w których kształtują się standardy interakcji z dorosłymi. Każda 

lekcja staje się źródłem doświadczeń, dzięki której młodzi ludzie nabywają 

różnych form relacji międzyludzkich, na przykład argumentacji czy umiejęt-

ności rozwiązywania sporów. 

Z perspektywy oceny czasu rozwojowego w trakcie lekcji wychowa-

nia fizycznego interesująca jest aktywność fizyczna oraz jej skutki, czyli 

sprawność fizyczna i umiejętności ruchowe, a także interakcja nauczyciel-

uczeń, co jest związane z realizacją celów lekcji wychowania fizycznego. 

Skutkiem tej interakcji może być wiedza i umiejętność zastosowania wiedzy 

w działaniu oraz postawy (nastawienia) do lekcji wychowania fizycznego. 

3.3.1. Aktywność i sprawność fizyczna  

Aktywność fizyczna jest nieodłącznym atrybutem życia człowieka. 

Wynika ona z wrodzonych potrzeb organizmu i nabytych umiejętności. Od-

powiednio dobrana aktywność ruchowa sprzyja rozwojowi organizmu, pom-

nażaniu i zachowaniu zdrowia. Ruch rozwija mięśnie, wpływa na prawidło-

wy wzrost i kształt kości, rozwija układ krążeniowo-oddechowy, podnosi 

sprawność i wydolność fizyczną. 

D. Groffik przytacza za R. M. Maliną, C. Bouchardem i O. Bar-Orem 

(2004), że warto zachęcać dzieci i młodzież do podejmowania ruchu ponie-

waż: 

− po pierwsze zapobiega problemom zdrowotnym w kolejnych latach (np. 

chroni przed otyłością, chorobami układu krążenia, osteoporozą i dys-

kopatią), 

− po drugie wytwarza nawyk uczestnictwa w aktywności fizycznej  w życiu 

dorosłym (Groffik, 2015). 

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia z 2010 roku zachęcają do 

udziału w aktywności fizycznej o intensywności umiarkowanej trwającej 30 

minut dziennie przez pięć lub więcej dni w tygodniu. Natomiast wysiłki 

o intensywności wysokiej powinny odbywać się co najmniej trzy razy 
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w tygodniu przez 20 minut. Ponadto zwrócono uwagę na czas spędzany 

przed komputerem i telewizorem, który w dni szkolne nie powinien przekra-

czać dwóch godzin. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje również 

o zwiększenie zaangażowania społeczeństwa i szkół w udostępnianiu 

obiektów sportowych po lekcjach, w weekendy, w czasie wakacji letnich 

i zimowych, aby dzieci i młodzież mogła swobodnie z nich korzystać. 

W początkowym okresie życia człowieka aktywność fizyczna służy 

głównie zdobywaniu nowych umiejętności ruchowych (Drabik i wsp., 2010). 

Dzieci posiadają naturalną (biologiczną) potrzebę ruchu, w związku z czym 

chętnie biorą udział w zabawach, w których występuje ruch. Aktywność fi-

zyczna jest definiowana jako każdy ruch ciała przeprowadzony przez mię-

śnie szkieletowe, który powoduje wystąpienie wydatku energetycznego 

(Caspersen, Powell, Christenson, 1985). 

Prowadzenie lekcji wychowania fizycznego wymaga od nauczyciela 

stosowania różnorodnych rozwiązań organizacyjnych. Znajomość 

podstawowych form prowadzenia ćwiczeń, a przede wszystkim ich 

wszechstronne stosowanie w codziennej praktyce, stanowi podłoże 

sukcesu w realizacji zadań szczegółowych i celów operacyjnych procesu 

wychowania fizycznego. Pamiętać trzeba, że czas spędzony w szkole 

wypełnia dużą część dnia, dlatego należy dążyć do dużej staranności 

w planowaniu aktywności fizycznej uczniów (Groffik, Frömel, 2011). 

Wychowanie fizyczne pełni funkcje zdrowotne i rozwojowe, a ważnym 

środkiem oddziaływania na ucznia jest ruch. Wychowanie fizyczne jest pro-

cesem, którego celem jest przygotowanie do całożyciowej aktywności fizycz-

nej. Aby osiągnąć ten cel, lekcje muszą być organizowane w taki sposób, by 

kojarzyły się z pozytywnymi doświadczeniami człowieka w ruchu (Nowak, 

2011). Lekcja stanowi jedną z podstawowych form organizacji procesu dy-

daktycznego. Kształtowanie postaw wobec kultury fizycznej zaczyna się 

z reguły poprzez doświadczenie. Uczeń powinien zdobywać doświadczenie 

aktywnie, być stawiany w sytuacji zadaniowej (Strzyżewski, 2013). Nauczy-

ciel rozpoczynając pracę z uczniami (bez względu na wiek) powinien skupić 

się na poznaniu ich oczekiwań wobec wychowania fizycznego. Celem pracy 

z uczniami jest kształtowanie i pomaganie w zaspokajaniu potrzeb 

w zakresie aktywności fizycznej (Groffik, Frömel, Skalik, 2014). W przypadku 
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uczniów średnio i nisko sprawnych konfrontacja z innymi, bardziej sprawnymi 

może być źródłem wielu stresogennych sytuacji, a w konsekwencji ukształ-

towania postaw negatywnych wobec kultury fizycznej (Grabowski, 1997). 

Dlatego dobry nauczyciel WF to taki, który potrafi poradzić sobie z proble-

mami natury emocjonalno-wychowawczej i zaaplikować dziecku dużą dawkę 

aktywności fizycznej (Bronikowski, 2012). 

U dzieci i młodzieży w wieku szkolnym niezbędne są systematyczne, 

zorganizowane zajęcia o różnorodnych formach ruchu, odpowiedniej czę-

stotliwości, czasie trwania i intensywności wysiłku, aby były one skuteczne 

z fizjologicznego punktu widzenia. Umożliwia to osiągnięcie wysokiego po-

ziomu wydolności fizycznej, która zmniejsza m.in. ryzyko rozwoju chorób 

układu krążenia w wieku dorosłym. 

Lekcja wychowania fizycznego powinna być prowadzona 

z intensywnością zaspokajającą potrzeby rozwojowe ucznia. Niską 

intensywność szkolnych lekcji wychowania fizycznego w Polsce 

potwierdzają badania M. Bronikowskiego, przeprowadzone na 

trzynastoletnich uczniach. W przypadku chłopców 57% lekcji było 

prowadzonych z intensywnością 139 i mniej skurczów serca na minutę, 

a u dziewcząt wskaźnik ten wynosił 45% (Bronikowski, 2004). 

Badania przeprowadzone w USA na dzieciach 9-12-letnich pokazały, 

że na lekcjach wychowania fizycznego średnia częstość skurczów serca na 

minutę wynosiła 142 (Burton, 1996). Zaobserwowany czas aktywności 

z intensywnością mniejszą niż 140 skurczów na minutę, był podobny do wy-

ników badań M. Bronikowskiego i wynosił 45% czasu lekcji. Z kolei badania 

przeprowadzone we Francji wykazały, że średnia częstość skurczów serca 

w czasie lekcji wychowania fizycznego 9-12-latków była na poziomie 

134 skurczów na minutę (Baquet, Berthoin, Van Praagh, 2002).  

Kolejne badania wskazały na średnią częstość skurczów serca na po-

ziomie 128 u uczniów w wieku 11-15 lat, uczestniczących w lekcjach wycho-

wania fizycznego (Gavarry i wsp., 1998). V. Bebcakova, M. Byrtkova, 

M. Belej w badaniach młodzieży w wieku 15-16 lat ze szkół estońskich 

stwierdzili, że blisko połowa badanych osiągnęła 60% HRmax we wstępnej 

części lekcji (Bebcakova, Byrtkova, Belej, 2001). 
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W porównaniu do lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia lekcje WF 

obecnie odbywają się znacznie częściej na sali sportowej, a rzadziej 

w terenie (Pańczyk, 2011). Intensywność lekcji WF w terenie w stosunku do 

lekcji na sali sportowej jest większa. Wystąpiły również różnice w objętości 

ćwiczeń na korzyść lekcji w terenie (Pańczyk, 2012). 

Ważnym elementem aktywności fizycznej jest również czas poświę-

cony na wysiłek o odpowiedniej intensywności. W badaniach 11-16-letnich 

uczniów Ch. Klinker, J. Schipperijn, H. Christian, J. Kerr, A. Ersbøll, J. Tro-

elsen określili, iż podczas lekcji wychowania fizycznego młodsza grupa jest 

umiarkowanie aktywna fizycznie przez 14 minut, a starsza przez 18 minut 

(Klinker i wsp., 2014). 

Niewystarczający poziom aktywności fizycznej jest przyczyną nieko-

rzystnych zmian w organizmie, w tym sprzyja otyłości (Mota i wsp., 2002). 

Należy podkreślić, iż u blisko 17% polskich dzieci i młodzieży występuje 

nadwaga lub otyłość (Grajda i wsp., 2011). Obserwując zachowania wolno-

czasowe dzieci w wieku 9-12 lat, stwierdza się nasilenie zachowań seden-

teryjnych (Bonisławska i wsp., 2015). Według B. Woynarowskiej i J. Mazur 

szkolne wychowanie fizyczne jest jedynym źródłem aktywności fizycznej dla 

około 60% dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (Woynarowska, Mazur, 

2000). 

Badania dotyczące europejskiej młodzieży wykazały, że chłopcy są 

aktywniejsi ruchowo od dziewcząt (Amstrong, Welsman, 2006). Podobne 

rezultaty uzyskali K. Tudor-Locke, S. Lee, C. Morgan, A. Beighle, R. Pan-

grazi, którzy wykazali, że dziewczęta są mniej aktywne w wolnym czasie 

i wykonują mniej kroków niż ich koledzy (Tudor-Locke i wsp., 2006).  

Skutkiem aktywności fizycznej jest sprawność fizyczna i umiejętności 

ruchowe. Pojęcie sprawności fizycznej nie jest ujednolicone i różnie jest 

opisywane przez teoretyków wychowania fizycznego. 

Z. Gilewicz uważa, że jest to gotowość organizmu ludzkiego do po-

dejmowania i rozwiązywania trudnych zadań ruchowych w różnych sytua-

cjach życiowych wymagających siły, szybkości, sprawności, gibkości, zwin-

ności i wytrzymałości. Człowiek sprawny fizycznie jest odporny na zmęcze-

nie, zaradny w życiowych czynnościach, jest silny, szybki i zręczny (Gile-

wicz, 1964). 
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L. Denisiuk opisuje sprawność fizyczną jako aktualne możliwości wy-

konywania czynności ruchowych wymagających znacznego zaangażowania 

siły, szybkości, wytrzymałości, zwinności, zręczności i innych zdolności mo-

torycznych. Człowiek sprawny fizycznie charakteryzuje się dużą wydolno-

ścią zarówno układu ruchowego, jak i układu krążenia, oddychania, wydzie-

lania i termoregulacji (Denisiuk, Milicerowa, 1969). 

R. Przewęda podaje, że jest to aktualna możliwość wykonywania 

wszelkich działań motorycznych decydujących o zaradności człowieka 

w jego życiu. Oprócz umiejętności ruchowych ważna jest również wydol-

ność wszystkich narządów i funkcji ustrojowych, ukształtowanie zdolności 

motorycznych (szybkości, siły i wytrzymałości), odpowiednia motywacja 

oraz swoiste cechy budowy. R. Przewęda uważa, że sprawność fizyczna 

jest pojęciem szerokim, ponieważ wiąże się ze stanem całego organizmu 

człowieka (Przewęda, 1973). 

B. D. Franks, autor testu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży 

YMCA określa sprawność fizyczną jako jedną z wartości pozwalających 

osiągnąć optymalną jakość życia, czego podstawą jest dobry stan zdrowia. 

Uwzględnia ona również cele indywidualnego działania fizycznego. Osoba 

sprawna fizycznie posiada w szczególności: wytrzymałość krążeniowo-

oddechową, bystrość umysłu, pozytywne relacje z innymi ludźmi, pożądany 

poziom tłuszczu, pożądany poziom siły, pożądany poziom gibkości, zdrowy 

dolny odcinek kręgosłupa (Franks, 1994). 

„Sprawność fizyczna wyznacza rzeczywiste miejsce w codziennym 

życiu człowieka, w jego zawodowej działalności i szeroko rozumianych kon-

taktach międzyludzkich jest niezbędnym warunkiem zachowania zdrowia, 

a także zwolnienia procesów inwolucyjnych.” (Migasiewicz, 1999, s. 8). 

Istnieje jeszcze więcej definicji sprawności fizycznej, na przykład 

J. Drabika czy R. Trześniowskiego, ale wcześniej wspomniane pojęcia mają 

pewne elementy wspólne, które można przyjąć jako składowe definicji 

sprawności fizycznej. Jest to pojęcie odnoszące się do całości możliwości 

i umiejętności człowieka w wykonaniu wszelkich działań ruchowych. 

Sprawnym fizycznie jest ten człowiek, który potrafi efektywnie wykonać róż-

norodne zadania motoryczne (Trześniowski, 1990; Drabik, 1992). 
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Celem sprawności fizycznej w ujęciu E. T. Hovleya i B. D. Franksa 

jest zdrowie fizyczne, które warunkuje niskie ryzyko wystąpienia problemów 

zdrowotnych. Osiągnięcia te mają na celu zdolność angażowania się w co-

dzienne zadania z odpowiednią energią oraz uczestnictwo w wybranych 

sportach (Hovley, Franks, 1994) . 

Według W. Osińskiego za sprawnego fizycznie człowieka uznamy 

takiego, który charakteryzuje się dużymi umiejętnościami wykonywania ćwi-

czeń ruchowych, wysoką wydolnością układu krążenia, oddychania, wy-

dzielania i termoregulacji, pewnymi prawidłowościami w budowie ciała oraz 

stylem życia afirmującym fizyczną aktywność (Osiński, 2003).  

Charakteryzujące sprawność fizyczną parametry podlegają przeob-

rażeniom. Z tak zwanego „drugiego apogeum motoryczności” przypadają-

cego między 9 a 10 rokiem życia powoli zbliżamy się do zmian wywołanych 

procesem dojrzewania. Szybkość nadal wzrasta, a dziewczęta osiągają jej 

szczyt w wieku 13-14 lat. U chłopców najlepsze wyniki pojawiają się dopiero 

w wieku 15-17 lat. Na okres dorastania przypada znaczny przyrost siły 

u dziewcząt, a u chłopców występuje on około 12 roku życia po czym na-

stępuje jej regres. Ponowny dynamiczny przyrost siły można zaobserwować 

u chłopców od 13-14 roku życia, a punkt kulminacyjny przypada na 15 rok 

życia. Moc rozwija się równomiernie w trakcie wzrostu organizmu osiągając 

swój szczyt około 11 roku życia. Wytrzymałość dziewcząt nie wykazuje 

gwałtownego rozwoju, następuje stopniowo, a najlepszym okresem jej jest 

10-13 rok życia. U chłopców najintensywniej rozwija się w wieku 10-14 lat, 

a w kolejnych latach tempo rozwoju wyraźnie słabnie. Cechą charaktery-

styczną dla tego okresu jest: spadek koordynacji ruchów, celowości, precy-

zji, wzmożenie napięcia mięśniowego i obawa przed ruchami trudnymi lub 

nowymi (Osiński, 2003; Umiastowska i wsp., 2001). 

R. Przewęda i J. Dobosz na podstawie swoich trzydziestoletnich ob-

serwacji na licznym i porównywalnym materiale empirycznym wskazali po-

większającą się rozbieżność między rozwojem somatycznym i motorycz-

nym współczesnej młodzieży w Polsce. Ten syndrom rozwierających się 

nożyc jest zjawiskiem wysoce niepokojącym, ponieważ prowadzi do asyme-

trii w rozwoju młodych populacji, co stanowi zagrożenie dla zdrowia pozy-
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tywnego. Autorzy uważają, że główną przyczyną tego zjawiska są zmiany 

w trybie życia młodzieży w ostatnich dekadach (Przewęda, Dobosz, 2003). 

T. Matczak stwierdza, że sprawność i wydolność fizyczną, które 

można wyćwiczyć, da się odbudować za pomocą różnorodnych form ak-

tywności ruchowej i przez stosowanie zdrowego stylu, ale można do tego 

dojść tylko wówczas, gdy społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie, 

weźmie sprawy swojego zdrowia w swoje ręce i – przygotowane przez 

szkołę do samoedukacji i do autokontroli swojej sprawności – będzie trosz-

czyć się o własną kondycję fizyczną aż do późnej starości (Maszczak, 

2017). 

 

 

Rycina 3: Sprawność fizyczna 
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Dobosz, 2012 

 

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat intensywnie badano wydolność 

fizyczną, będącą przejawem sprawności krążeniowo-oddechowej. Obser-

wując trendy międzypokoleniowych zmian wydolności fizycznej stwierdzo-

no, że w ostatnich dekadach zdolność do wysiłków tlenowych dzieci 

i młodzieży systematycznie się obniża (Jankowski, 2013).  

W. Osiński badając populacje wielkomiejskie, zaobserwował, że ucz-

niowie przewyższający swoich rówieśników pod względem wysokości ciała 

mają również przewagę w zakresie szybkości biegu, siły mięśniowej, ale nie 

w przypadku testu koordynacji ruchowej i wydolności fizycznej (Osiński, 

1988).  

M. Bronikowski porównywał efektywność stymulowania rozwoju 

układu krążeniowo-oddechowego u 13-letnich uczniów w czasie lekcji wy-
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chowania fizycznego. Pod uwagę wziął dwa różne systemy organizacji lek-

cji szkolnych - 2 x 90 i 4 x 45 minut w tygodniu. Wywnioskował, że najko-

rzystniejszym rozwiązaniem był system lekcji 1 x 90 i 2 x 45 minut 

w tygodniu, ze względu na możliwość systematycznego kształtowania na-

wyku samodzielnego realizowania formuły 3 x 30 x130 (Bronikowski, 2005). 

3.3.2. Wiedza i umiejętności 

Według B. Niemierki taksonomia celów lekcji opiera się na dwóch fi-

larach: wiedzy i umiejętnościach (Niemierko, 1991). 

Celem zdobywania przez ucznia wiedzy z zakresu kultury fizycznej 

jest rozwój świadomej potrzeby aktywności ruchowej oraz wyposażenie 

uczniów w zasób wiedzy niezbędnej do podejmowania samodzielnych dzia-

łań na rzecz sprawności fizycznej, zdrowia i wypoczynku (Górna, Garba-

ciak, 1994). 

Umiejętności stanowią zbiór elementów technik i taktyk z zakresu 

różnych form ruchowych możliwych do opanowania przez uczniów 

o określonym poziomie rozwoju psychofizycznego. Im bardziej różnorodny 

zasób umiejętności posiądzie uczeń, tym większa będzie jego zaradność 

życiowa i umiejętność podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia 

i sprawności fizycznej (Górna, Garbaciak, 1994). 

Z perspektywy teoretycznej naukowcy od dawna podkreślają, iż wie-

dza oraz umiejętności zastosowania wiedzy w działaniu są ważnymi skut-

kami wychowania fizycznego. M. Demel i K. Zuchora cele wychowania 

zdrowotnego rozpatrywali w kategoriach osobowości postawy, wiedzy 

i przekonania, umiejętności i sprawności). Do celów zaliczyli między innymi: 

„wzbogacenie samowiedzy dotyczącej organizmu i jego potrzeb, zdrowia 

fizycznego, psychicznego i społecznego, zaznajomienie się ze sposobami 

doskonalenia i pielęgnacji ciała…” (Demel, Zuchora, 1975, s. 146). 

S. Strzyżewski wśród celów kształcenia w kulturze fizycznej wymienił 

m.in.: rozwijanie wiedzy „o organizmie i jego potrzebach rozwojowych, 

o wpływie środowiska na organizm człowieka, o kształtowaniu sprawności 

i wydolności, o sposobach kontroli osobistej sprawności i wydolności…” 

(Strzyżewski, 1986, s. 22). 



 

49 
 

W. Osiński wskazał na funkcję poznawczą wychowania fizycznego, 

polegająca na przekazywaniu i zdobywaniu różnorodnych informacji doty-

czących rozwoju fizycznego, zdrowia, dbałości o higienę, a także roli róż-

nych form aktywności fizycznej (Osiński, 2003). 

Współcześnie w programach wychowania fizycznego we wszystkich 

edycjach zakłada się, iż celem wychowania fizycznego jest opanowanie 

wiedzy z zakresu z kultury fizycznej, a w szczególności:  

− o wpływie aktywności fizycznej na organizm człowieka, 

− o zasadach higieny i wypoczynku, 

− o samodzielnym doborze ćwiczeń dla celów zdrowotnych i rekreacyj-

nych, 

− rozwijaniu postaw wobec aktywności fizycznej,  

− o postępowaniu zawodnika i kibica sportowego,  

− o gotowości do upowszechniania aktywności fizycznej (Bukowiec, 

1990).  

Wychowanie fizyczne jest szczególnym przedmiotem w toku nau-

czania. Swoją wyjątkowość zawdzięcza temu, iż zdobytą wiedzę i umiejęt-

ności wykorzystuje się praktycznie, często w sposób natychmiastowy. 

W piśmiennictwie naukowym taki sposób uczenia zwany jest paradygma-

tem zadania odtwarzanego przez podmiot. 

R. Kotarski nazwał ten sposób metodą terminatora. Metoda ta polega 

na pobieraniu lekcji od specjalisty w danej dziedzinie. Nazwa ta wywodzi się 

ze średniowiecza, kiedy to pretendent do konkretnego zawodu uczył się 

u swojego mistrza (Kotarski, 2017).  

Przykład takiego zastosowania przedstawił S. Leitner opisując histo-

rię chłopca, który chciał zostać zawodnikiem kendo. Mistrz zabrał go do 

swojej górskiej chaty i tam go trenował. Chłopiec stał się profesjonalistą 

i spełnił swoje marzenie (Leitner, 2017). 

Obecnie metoda terminatora nie jest stosowana w takiej formie jak 

w dawnych czasach. Możliwie najbliższe tej metodzie są wszelkiego rodza-

ju obozy sportowe. Podczas lekcji trudno jest zastosować tę metodę nau-

czania ze względu na niewielki wymiar godzinowy i szeroki zakres tematów. 

Starając się opanować nową umiejętność często wielokrotnie się ją 

powtarza. Po opanowaniu jednego elementu przechodzi się do kolejnego. 
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Czasami potrzeba kilka zajęć i wiele podjętych prób, aby uczniowie daną 

czynność ruchową opanowali. Blokowy schemat nauczania wydaje się być 

Właściwy, choć wyniki badań wykazują, że może być jeszcze lepszy sys-

tem. 

Autorzy „Harvardzkiego poradnika skutecznego uczenia się” ( Brown, 

Roediger, Daniel, 2014) zalecają, aby wymieszać ćwiczenia. To, co z pozo-

ru wydaje się trudniejsze, w konsekwencji przynosi lepsze rezultaty. 

Prowadzono liczne badania na ten temat wiedzy uczniów jako efektu 

wychowania fizycznego. S. Strzyżewski ze współpracownikami (ośrodek 

katowicki) oraz Z. Żukowska (ośrodek warszawski) prowadzili badania na 

temat intelektualizacji w procesie wychowania fizycznego. Badali opanowa-

nie wiadomości z kultury fizycznej jako podstawy do zdobycia przez wy-

chowanków kompetencji do podejmowania samodzielnych działań proz-

drowotnych i możliwości aktywnych zachowań w różnych obszarach kultury 

fizycznej (zakres i planowanie zadań, metody przekazywania i zdobywania 

wiadomości na lekcji oraz poza lekcjami wychowania fizycznego, wykorzy-

stanie środków dydaktycznych do przekazu informacji, kontrola wiadomo-

ści) (Strzyżewski, 1988; Żukowska, 1990). 

Realizacja idei wspierania rozwoju wiedzy uczniów w czasie lekcji 

WF doczekała się licznych badań i krytycznych opinii na temat jej praktycz-

nej efektywności. T. Frołowicz w trakcie swoich obserwacji stwierdził, iż 

„nauczyciele praktycznie nie stwarzają uczniom okazji do rozwijania wia-

domości związanych z obiektywnymi, biologicznymi potrzebami swego or-

ganizmu oraz kulturowo unormowanymi powinnościami wobec ciała” (Fro-

łowicz, 1998, s.31). 

Typowe dla wychowania fizycznego umiejętności to umiejętności ru-

chowe oraz umiejętność zastosowania wiedzy w działaniu. Są liczne bada-

nia na ten temat. Wyniki ich trudno porównywać ze względu na odmienne 

pomysły, w jaki sposób to badać. Czasami próbuje się poddać badaniom 

realne umiejętności uczniów (np. Frołowicz, 1994), a czasami opinie nau-

czycieli na ten temat. Badania przeprowadzone dla Instytutu Badań Eduka-

cyjnych wskazują, iż umiejętności uczniów rozwijane w trakcie lekcji wy-

chowania fizycznego są wysokie. Jednak umiejętności te oceniano tylko za 
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pomocą sondażu przeprowadzonego wśród nauczycieli wychowania fizycz-

nego (Białek, Fila, Zielonka, 2015).  

3.3.3. Postawy i zainteresowania 

Począwszy od drugiej połowy XX wieku prowadzone są liczne bada-

nia na temat postaw i zainteresowań uczniów dotyczących różnych aspek-

tów wychowania fizycznego. Pionierskie badania S. Strzyżewskiego 

ze współpracownikami oraz Z. Żukowskiej doprowadziły w latach 80. XX w. 

do powstania pierwszych wystandaryzowanych narzędzi badawczych, np. 

Kwestionariusza do badania postaw wobec kultury fizycznej (Strzyżewski, 

1979; Żukowska, Nowocień, 1977).  

Nauczyciel na lekcji WF prowadzi zajęcia z różnych form aktywności 

ruchowej, realizując program przekazuje wychowankom różnorodne treści. 

Uczniowie bardzo chętnie podchodzą do niektórych ćwiczeń, uczą się ich, 

doskonalą je, innych natomiast nie lubią. Niektóre typy lekcji bardziej im 

odpowiadają, inne mniej. 

Chcąc uzyskać pełną informację o skuteczności procesu kształcenia, 

a zwłaszcza jego istoty - zmian w zachowaniu i postawach - należy zasię-

gnąć opinii najbardziej zainteresowanych, czyli uczniów. Służą temu różne-

go rodzaju metody i narzędzia. 

D. Groffik badała między innymi zainteresowania aktywnością fizycz-

ną oraz stosunek do lekcji WF, który powinno traktować się jako jeden ze 

skutków wychowawczych. Uwzględniając wszystkie rodzaje aktywności fi-

zycznej, zarówno dziewczęta, jak i chłopcy na pierwszym miejscu wybrali 

sporty zespołowe, na drugim indywidualne. Natomiast na miejscu trzecim 

dziewczęta ulokowały aktywność ruchową taneczną, która u chłopców zna-

lazła się na miejscu ostatnim. Chłopcy natomiast wskazali na trzecim miej-

scu aktywność kondycyjną, którą dziewczęta uplasowały na miejscu prze-

dostatnim (Groffik, 2015). 

W 2013 roku S. Kamińska i A. Kantanista przeprowadzili badania po-

ziomu zadowolenia z lekcji WF. Badaniem objęto 25 uczennic i 27 uczniów 

szóstej klasy szkoły podstawowej oraz 28 uczennic i 29 uczniów trzeciej 

klasy liceum ogólnokształcącego. Posłużono się metodą sondażu diagno-

stycznego, a w jej ramach techniką ankiety. Respondentów pytano 
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o podejmowanie aktywności fizycznej, na którą przeznaczali co najmniej 60 

minut dziennie w tygodniu poprzedzającym badanie i w typowym tygodniu. 

12% uczennic i 37% uczniów wykazywało zadowalający poziom aktywności 

fizycznej; niewielu uczniów podejmowało bardzo małą albo zerową aktyw-

ność w tym zakresie. W drugim etapie edukacji dziewczęta były bardziej 

zadowolone z aktywności fizycznej. Z kolei wśród licealistów zadowolenie 

deklarowało 68,8% dziewcząt i 48% chłopców. Wśród uczennic szkoły pod-

stawowej zauważono, że im wyższy był ich poziom zadowolenia 

z aktywności fizycznej, tym częściej tę aktywność podejmowały. Wśród li-

cealistek niski poziom zadowolenia z lekcji wychowania fizycznego wiązał 

się z najniższym poziomem podejmowanej aktywności fizycznej, nie stwier-

dzono jednak, by wzrost poziomu zadowolenia wpływał na większą często-

tliwość podejmowania aktywności fizycznej w tej grupie. U chłopców 

uczęszczających do liceów stwierdzono wzrost częstotliwości podejmowa-

nia aktywności fizycznej przy większym poziomie zadowolenia z lekcji wy-

chowania fizycznego (Kamińska, Kantanista, 2014). 

Choć w polskim systemie edukacji nie przewiduje się gromadzenia 

informacji dotyczących efektywności wychowania fizycznego, to jednak mo-

żemy odnaleźć liczne, najczęściej prowadzone lokalnie, badania naukowe 

na ten temat. Podejmuje się również próby badania uwarunkowań efektyw-

ności szkolnego wychowania fizycznego, choćby w postaci naturalnych 

eksperymentów pedagogicznych związanych z wprowadzaniem innowacyj-

nych rozwiązań programowych. Rzadko jednak próbuje się ustalić związek 

szczegółowych rozwiązań metodycznych z efektywnością wychowania fi-

zycznego, jak choćby w badaniach M. Bronikowskiego  na temat związku 

efektywności z etapem uczenia się czynności ruchowych (Bronikowski 

i wsp., 2009). Wśród prac tego rodzaju nie znajdujemy natomiast badań, 

w jakim stopniu formy organizacyjne wpływają na długość czasu rozwojo-

wego dla ucznia. Pomysł na taki temat badań stał się również okazją, aby 

przetestować urządzenie do mierzenia poziomu satysfakcji uczniów 

z udziału w lekcji wychowania fizycznego.  
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ROZDZIAŁ 4 

METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 

4.1. PRZEDMIOT I CEL BADAŃ 

Przedmiotem badań jest czas rozwojowy dla ucznia uczestniczącego 

w lekcji wychowania fizycznego, w skład którego wchodzą zdarzenia będą-

ce konsekwencją podejmowania przez nauczyciela różnych czynności. 

W trakcie lekcji wychowania fizycznego możemy wyodrębnić następujące 

kategorie czynności nauczyciela i odpowiadające im czynności uczniów: 

− aktywność fizyczną uczniów (A), 

− aktywność poznawczą uczniów, czyli wielokierunkową wymianę infor-

macji między uczniami i nauczycielem, związaną z realizacją celów lek-

cji, w tym czynności związane z formalną i nieformalną oceną osiągnięć 

lub wysiłku uczniów (W), 

− czynności organizacyjne związane z realizacją celów lekcji, czyli czas 

przeznaczony na komunikację werbalną i niewerbalną, bezpośrednio 

związaną z realizacją celów lekcji lub podjęciem przez uczniów aktyw-

ności, w tym pokaz i objaśnienie ćwiczeń (O), 

− czynności organizacyjne związane z utrzymaniem dyscypliny wśród 

uczniów w czasie lekcji oraz organizacją przestrzeni i środków dydak-

tycznych, umożliwiające podjęcie działań edukacyjnych (Ø), 

− czas martwy, czyli oczekiwanie przez uczniów na podjęcie aktywności 

(M), 

− brak zajęć, czyli specyficzną kategorię zaniechania czynności eduka-

cyjnych, polegającego na opóźnionym rozpoczęciu lub przedwczesnym 

zakończeniu lekcji (B).  

W związku z powyższym: 

− czas lekcji wychowania fizycznego (CLWF) = A + W + O + Ø + M + B, 

− czas rozwojowy dla uczniów (CR) = A + W+ O, 

w tym: 

czas rozwojowy z dominacją aktywności fizycznej (CRA) = A, 

czas rozwojowy z dominacją aktywności poznawczej (CRW) = W. 
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Celem badań jest ustalenie, co różnicuje długość czasu rozwojowego 

dla uczniów podczas lekcji WF. W szczególności celem jest wyjaśnienie 

związku objętości i intensywności aktywności fizycznej z formami aktywno-

ści uczniów stosowanymi w lekcjach WF różnego rodzaju. 

Ponieważ projekt miał charakter badawczo-wdrożeniowy oprócz ce-

lów poznawczych równolegle realizowano cele aplikacyjne. Celem wdroże-

niowym jest zaprojektowanie i przetestowanie urządzenia wspomagającego 

procesy wewnątrzszkolnej ewaluacji i możliwego do wykorzystania do ba-

dania opinii uczniów bezpośrednio po zakończeniu różnych szkolnych za-

jęć. 

4.2. PROBLEM, PYTANIA I HIPOTEZY BADAWCZE 

Problem badawczy zawiera się w pytaniu:  

Jaka część czasu lekcji wychowania fizycznego może być określona 

jako czas rozwojowy dla ucznia (CR/CLWF), w tym czas rozwojowy 

z dominacją aktywności fizycznej (CRA/CLWF) oraz jaka jest objętość 

i intensywność aktywności fizycznej w czasie lekcji WF dla uczniów 

klas IV-VI, w zależności od zastosowanych rozwiązań organizacyjnych 

w czasie lekcji różnego rodzaju, prowadzonych w odmiennych warun-

kach: na sali sportowej, na pływalni oraz w terenie? 

Sformułowano następujące szczegółowe pytania badawcze: 

1. Jaki zachodzi związek między zastosowanymi rozwiązaniami organi-

zacyjnymi a długością czasu rozwojowego (CR) podczas lekcji WF? 

2. Jaki zachodzi związek między zastosowanymi rozwiązaniami organi-

zacyjnymi a długością czasu rozwojowego z dominacją aktywności fi-

zycznej (CRA) podczas lekcji WF? 

3. Jaki zachodzi związek między zastosowanymi rozwiązaniami organi-

zacyjnymi a długością czasu rozwojowego z dominacją aktywności 

poznawczej (CRW) podczas lekcji WF? 

4. Jakie rozwiązania organizacyjne dominują w lekcjach wychowania fi-

zycznego różnego rodzaju: zabaw i gier ruchowych, zespołowych gier 

sportowych, lekkiej atletyki i atletyki terenowej, gimnastyki i fitness 

oraz pływania? 
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5. Jaki jest udział CR w lekcjach wychowania fizycznego różnego rodza-

ju: zabaw i gier ruchowych, zespołowych gier sportowych, lekkiej atle-

tyki i atletyki terenowej, gimnastyki i fitness oraz pływania?  

6. Jakie zachodzą związki między rodzajem lekcji, miejscem odbywania 

lekcji, stosowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi a długością czasu 

rozwojowego? 

7. Jaki zachodzi związek kontrolowanych zmiennych z poziomem satys-

fakcji uczniów z odbytej lekcji? 

 

W związku ze sformułowanymi pytaniami, na podstawie dostępnej 

wiedzy na ten temat oraz własnych doświadczeń przyjęto następujące hipo-

tezy: 

Hipoteza pierwsza 

W lekcjach, w których aktywność uczniów częściej jest organizowana 

w formie frontalnej występuje więcej czasu rozwojowego dla uczniów. 

Zmienna niezależna: formy organizacji aktywności uczniów: frontalna, in-

dywidualna, zespołowa, zespołowa z zadaniem dodatkowym, obwodowa 

i strumieniowa. 

Zmienna zależna: czas trwania A + W + O. 

Wskaźnik zmiennej zależnej: czas trwania aktywności fizycznej, aktywno-

ści poznawczej uczniów i czas czynności organizacyjnych związanych 

z realizacją celów lekcji, przy czym jeśli w jakimś momencie lekcji więcej niż 

połowa uczniów nie uczestniczy w aktywności fizycznej, aktywności po-

znawczej lub czynnościach organizacyjnych, wówczas ten fragment lekcji 

zaliczany jest do czasu martwego. 

 

Hipoteza druga 

W lekcjach, w których aktywność uczniów częściej jest organizowana 

w formie frontalnej występuje większa objętość i intensywność aktyw-

ności fizycznej uczniów. 

Zmienna niezależna: formy organizacji aktywności uczniów: frontalna, in-

dywidualna, zespołowa, zespołowa z zadaniem dodatkowym, obwodowa 

i strumieniowa. 

Zmienna zależna: objętość i intensywność aktywności fizycznej uczniów. 
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Wskaźnik zmiennej zależnej: czas trwania aktywności fizycznej co naj-

mniej połowy uczniów oraz częstość skurczów serca uczniów podczas lekcji 

WF. 

 

Hipoteza trzecia 

W czasie lekcji WF w terenie częściej jest stosowana forma frontalna 

i w konsekwencji wyższa jest objętość i intensywność aktywności fi-

zycznej uczniów. 

Zmienna niezależna: miejsce i rodzaj lekcji WF. 

Zmienna zależna: objętość i intensywność aktywności fizycznej uczniów. 

Wskaźnik zmiennej zależnej: czas trwania aktywności fizycznej co naj-

mniej połowy uczniów oraz częstość skurczów serca uczniów podczas lekcji 

WF. 

 

Na potrzeby niniejszych badań zbudowano model badawczy przed-

stawiony na rycinie 4. 

 
 



 

57 
 

 

 

 

Rycina 4. Model badawczy 
Źródło: opracowanie własne 
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4.3. METODY 

4.3.1.  Metody gromadzenia danych empirycznych 

Zastosowano następujące metody gromadzenia danych empirycz-

nych: 

1. Obserwację z wykorzystaniem autorskiego arkusza obserwacji lekcji 

WF, pozwalającego na gromadzenie informacji dotyczących wyda-

rzeń (czynności) w czasie lekcji WF (aktywność fizyczna, wymiana 

informacji, czynności organizacyjne związane z celami zajęć, czyn-

ności organizacyjne związane z porządkiem, czas martwy, brak za-

jęć), 

2. Rejestrację częstości skurczów serca czworga wybranych (wyloso-

wanych) uczniów uczestniczących w lekcjach WF (Polar V800). 

Aby określić intensywność wysiłku fizycznego uczniów w wieku 10- 

12 lat, przyjęto następującą skalę (Jaskólski, 2006): 

− bardzo niska intensywność - poniżej 35% MHR,  

− niska intensywność - 35-59% MHR,  

− średnia intensywność - 60-79% MHR,  

− wysoka intensywność - 80-89% MHR,  

− bardzo wysoka intensywność - > 90% MHR,  

− maksymalna intensywność - 100% MHR. 

3. Sondaż diagnostyczny polegający na ocenie satysfakcji (zadowole-

nia) uczniów związanej z udziałem w lekcji WF, wyrażanej na zakoń-

czenie lekcji w trzypunktowej skali: zielony - zadowolony, żółty - nie-

zdecydowany (neutralny), czerwony - niezadowolony. Uczniowie 

swoje opinie wyrażali za pomocą specjalnie do tego celu zaprojekto-

wanego urządzenia.  

Urządzenie do oceny satysfakcji w prosty, czytelny i intuicyjny spo-

sób pozwala uczniowi na wyrażenie opinii na temat wskazanych aspektów 

szkolnych zajęć: lekcji, zajęć nieobowiązkowych i innych. Urządzenie za 

pomocą trzech przycisków, nawiązujących do symboliki drogowej sygnali-

zacji świetlnej, umożliwia uczniom wyrażenie opinii w trzystopniowej skali 
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satysfakcji. Elektroniczny moduł liczący rejestruje wybory (opinie) uczniów, 

automatycznie je zliczając i prezentuje ogólny wynik bezpośrednio po do-

konaniu oceny przez uczniów. Urządzenie jest przeznaczone do badania 

opinii uczniów bezpośrednio po zakończeniu przez nich udziału 

w zajęciach.  

Z urządzenia może korzystać nauczyciel, który za jego pomocą gro-

madzi informacje zwrotne od uczniów na temat prowadzonych przez siebie 

szkolnych zajęć lub osoba sprawująca nadzór pedagogiczny nad nauczy-

cielem w celu szybkiego pozyskania opinii uczniów, na potrzeby ewaluacji 

zajęć szkolnych. Urządzenie zastępuje „papierowe” (kwestionariuszowe) 

sposoby badania opinii uczniów, a prostota i szybkość pozyskania opinii, 

i przetworzenia informacji, nawet licznych grup uczniów, zwiększa często-

tliwość takich czynności w szkole, co sprzyja podnoszeniu jakości pracy 

szkoły. Urządzenie może być wykorzystywane w badaniu opinii uczniów 

w związku z większością z 12 obszarów wymagań określonych w Rozpo-

rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek, a w szczególności: od 2 do 6. Urządze-

nie testowano na zajęciach wychowania fizycznego, wobec których stan-

dardowe procedury ewaluacyjne są mało skuteczne (Rozporządzenie…, 

2015). 
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Fotografia 1. Przyrząd do badania poziomu zadowolenia z odbytej lekcji WF 
Źródło: zbiory własne autora 

 

 

Fotografia 2: Przyrząd do badania poziomu zadowolenia z odbytej lekcji WF  
- zdjęcie wnętrza 

Źródło: zbiory własne autora 
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Rycina 4. Rysunek techniczny przyrządu do badania poziomu zadowolenia  
z odbytej lekcji - z zewnątrz 
Źródło: zbiory własne autora 

 

 

Opis elementów: 

1. Obudowa licznika 
2. Zawiasy 
3. Zielony przycisk monostabilny (z samoczynnym powrotem) z diodą podświetlającą 
4. Żółty przycisk monostabilny (z samoczynnym powrotem) z diodą podświetlającą 
5. Czerwony przycisk monostabilny (z samoczynnym powrotem) z diodą podświetlającą 
6. Czerwona dioda LED informująca o niskim poziomie baterii 
7. Zamek 
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Rycina 5. Rysunek techniczny wnętrza przyrządu do badania poziomu zadowolenia 
z odbytej lekcji WF 

Źródło: opracowanie własne 

Opis elementów: 

8. Przełącznik załączający zasilanie układu 
9. Pojemnik na baterie 4 × R6/AA 
10. Zamek - strona wewnętrzna 
11. Numer aktualnie badanej grupy 
12. Wyświetlacz LCD 2 × 16 znaków 
13. Czas [w minutach] po przekroczeniu, którego zastaje naliczona kolejna grupa osób 
14. Ogólna liczba osób, która wyraziła opinie w badanej grupie 
15. Dwupiętrowa płytka sterująca (na pierwszym piętrze - na spodzie - znajduje się mikro-

kontroler z wgranym algorytmem sterującym) 
16. Wskaźnik poziomu baterii (wysoki, średni, niski) 
17. Liczba zadowolonych osób - które wcisnęły zielony przycisk 
18. Przycisk SELECT - po przyciśnięciu i przytrzymaniu wyświetla procentowy udział opinii 

aktualnie badanej (lub wskazanej w numerze 11) grupy 
19. Przycisk LEFT - przełącza na wynik badania poprzedniej grupy 
20. Przycisk DOWN - odejmuje czas po przekroczeniu, którego rozpoczyna się badanie 

kolejnej grupy 
21. Przycisk UP - dodaje czas po przekroczeniu, którego rozpoczyna się badanie kolejnej gru-

py 
22. Przycisk RIGHT - przełącza na wynik kolejnej grupy 
23. Przycisk RST - uruchamia ponownie sterownik, co jest jednoznaczne z utratą poprzed-

nio zarejestrowanych danych 
24. Liczba osób, które nie wyraziły zdecydowanej opinii - które wcisnęły żółty przycisk 
25. Liczba niezadowolonych osób - które wcisnęły czerwony przycisk 
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W efekcie podjętych prac projektowych oraz przeprowadzonych ba-

dań w dniu 23.05.2018 r. urządzenie zostało zarejestrowane jako wzór 

przemysłowy o nr RCD005278777, wchodząc do dorobku badawczo-

rozwojowego Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Gdańsku. 

4.3.2. Metody wnioskowania statystycznego 

Uzyskane wyniki badań poddano standardowej analizie statystycznej 

opierając się na zaleceniach G. A. Fergusona, Y. Takane, M. Zagrodzki 

(2016) oraz G. Lissowskiego, M. Jasińskiego, J. Haman (2008). Użyto pro-

gramów komputerowych STATISTICA i EXCEL. Dla danych parametrycz-

nych (takich, które można było opisać liczbami) sprawdzono normalność 

rozkładu, a następnie obliczono podstawowe statystyki opisowe takie jak 

średnia, mediana, odchylenie standardowe, minimum i maksimum. Dane 

posegregowano wg wymogów zawartych w pytaniach i hipotezach. Lekcje 

podzielono na trzy grupy związane z lokalizacją: pływalnia, teren i sala. Ob-

liczono wskaźniki procentowe a zależności pomiędzy zmiennymi badano 

testami: chi2 (χ2) (służący do określania związków i zależności pomiędzy 

badanymi cechami, stanowiących punkt wyjścia do wnioskowania i poszu-

kiwania występujących prawidłowości), ANOVA jednoczynnikowa i dwu-

czynnikowa do testowania hipotez oraz obliczono współczynniki korelacji. 

4.3.3. Metody doboru osób do badań  

Dobór placówek do badań miał charakter celowy i przebiegał w kilku 

etapach. Pierwszym krokiem była wizyta i rozmowa z dyrektorami wybra-

nych szkół podstawowych województwa pomorskiego, podczas której pre-

zentowano cel i sposób przeprowadzenia badań. Następnie były przepro-

wadzone rozmowy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia wychowania fi-

zycznego w celu omówienia zaplanowanych badań i wyjaśnienia procedur 

badań. Kolejnym krokiem były rozmowy z rodzicami i uczniami w celu uzy-

skania ich zgód na udział w badaniach. 
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W każdej badanej grupie uczniów było monitorowane HR czworga 

uczniów. Odczyt HR miał charakter ciągły, a wyniki pomiarów były wprowa-

dzane do systemu komputerowego po każdej zakończonej obserwacji.  

4.4. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU EMPIRYCZNEGO 

Łącznie poddano obserwacji 672 uczniów podczas 45 lekcji wycho-

wania fizycznego klas IV-VI w trzech lokalizacjach: pływalnia (15 lekcji - 178 

uczniów), teren (15 lekcji - 235 uczniów) i sala (15 lekcji - 259 uczniów) - 

Tabela 5.1. Wszystkie lekcje trwały 45 minut. Obserwacją objęto 15 lekcji 

w grupie chłopców (201 obecnych), 23 lekcje w grupie dziewcząt (357 

obecnych) i 7 lekcji w grupach koedukacyjnych (114 obecnych).  

 

Tabela 6. Liczba obserwowanych lekcji wraz z liczebnością uczniów ze względu 
na miejsce i rodzaj lekcji 

Miejsce Rodzaj 
Liczba 

lekcji 

Liczba 

ćwiczących 

Liczba nie-

ćwiczących 

Średnia 

ćwiczących 

na 1 lekcji 

Średnia nie-

ćwiczących na 

1 lekcji 

Pływalnia Pływanie 15 155 23 10 2 

Sala 

Gry zespoło-

we inne 
5 82 9 16 2 

Koszykówka 4 69 8 17 2 

Lekkoatletyka 1 18 1 18 1 

Piłka nożna 4 50 7 13 2 

Piłka ręczna 1 12 3 12 3 

Sala razem 15 231 28 15 2 

Teren 

Aerobik / 

tańce 
1 15 3 15 3 

Gry zespoło-

we inne 
3 39 9 13 3 

Koszykówka 3 34 5 11 2 

Lekkoatletyka 4 76 3 19 1 

Piłka nożna 4 44 7 11 2 

Teren razem 15 208 27 14 2 

Suma końcowa 45 594 78 13 2 

Źródło: badania własne 

 

Obserwacją objęto 12 lekcji w klasach IV, 11 w klasach V i 22 lekcje 

w klasach VI - Tabela 7. 
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Tabela 7. Liczebność uczniów biorących udział w obserwowanych lekcjach WF 
z podziałem na klasy 

Klasa Liczba lekcji 
Liczba ćwiczą-

cych 

Liczba niećwi-

czących 

Liczba obec-

nych 

IV 12 197 25 222 

V 11 127 15 142 

VI 22 270 38 308 

Suma 45 594 78 672 

Źródło: badania własne 

 

4.5. ORGANIZACJA BADAŃ 

Pierwotnie przygotowany arkusz obserwacji poddano weryfikacji 

w trakcie obserwacji pilotażowej. W efekcie obserwacji stwierdzono pewne 

braki. Po wprowadzeniu zmian przeprowadzono kolejne obserwacje i nada-

no ostateczny kształt arkuszowi obserwacji. Następnie przeprowadzono 

obserwacje (N = 45). Obserwacje prowadziły trzy osoby w celu uwierzytel-

nienia arkusza. Wyniki obserwacji poddano analizie. Stworzono matrycę do 

zapisu wyników oraz ustalono sposób kodowania danych. 

 

Harmonogram badań 

Rok 2015 

− czerwiec: przeprowadzono pilotażowe obserwacje w wybranych kla-

sach szkół podstawowych i gimnazjalnych celem weryfikacji narzę-

dzia (arkusza obserwacji); 

− październik/listopad: przeprowadzono kolejne obserwacje na zmody-

fikowanym arkuszu obserwacji; 

Rok 2016 

− marzec/kwiecień: przeprowadzono badania pilotażowe na ostatecz-

nej wersji kwestionariusza; 

− maj: złożono wniosek na zakup aparatury do badań (w ramach ba-

dań statutowych Uczelni); 

− październik-grudzień: przeprowadzono obserwację w wybranych od-

działach klas IV-VI szkoły podstawowej; 
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Lata: 2017, 2018 

− luty-maj: kontynuacja obserwacji w wybranych oddziałach klas IV-VI 

szkoły podstawowej. 
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ROZDZIAŁ 5 

WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 

5.1. FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ STOSOWANE PODCZAS LEKCJI 

W czasie obserwacji lekcji zaznaczano na arkuszu formy prowadze-

nia zajęć, które stosował nauczyciel. Zastosowano następujące oznaczenia: 

F - frontalna, I - indywidualna, Z - pracy w zespołach, ZD - pracy w zespo-

łach z zadaniem dodatkowym, S - strumieniowa, O - obwodu ćwiczebnego. 

Najczęściej stosowaną formą prowadzenia zajęć była forma frontal-

na, która średnio zajmowała 72,3% czasu lekcji. Zaobserwowano lekcje, 

w których zajęcia były zorganizowane w 100% w formie frontalnej, jak rów-

nież takie, w których rozwiązanie to stanowiło 25% czasu zajęć. Drugą czę-

sto występującą formą prowadzenia zajęć była forma pracy w zespołach, 

średnio 23,7% (min. 0%, max 74%). Rzadziej obserwowano formy indywi-

dualną i strumieniową (2,2% i 1,3%) oraz sporadycznie formę obwodu ćwi-

czebnego - 0,6%. Nie stwierdzono formy pracy w zespołach z dodatkowym 

zadaniem. 

Tabela 8. Odsetek czasu lekcji z wykorzystaniem różnych form prowadzenia 
z podziałem na miejsce lekcji  

Miejsce 
Formy prowadzenia zajęć [%] 

 F I Z S O 

Wszyscy 

n = 45 

Średnia 72,3 2,2 23,7 1,3 0,6 

Minimum 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maksimum 100,0 26,3 74,3 11,0 8,3 

Odchylenie 
standardowe 

25,9 5,8 25,0 3,5 2,1 

Sala 

n = 15 

Średnia 61,3 0,8 35,3 1,6 1,1 

Minimum 25,7 0,0 11,0 0,0 0,0 

Maksimum 89,0 3,8 74,3 11,0 8,3 

Odchylenie 
standardowe 

24,7 1,6 22,7 3,8 2,9 

Pływalnia 

n = 15 

Średnia 93,0 5,6 1,5 0,0 0,0 

Minimum 73,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maksimum 100,0 26,3 21,9 0,0 0,0 

Odchylenie 
standardowe 

10,0 9,2 5,6 0,0 0,0 

Teren 

n = 15 

Średnia 62,7 0,3 34,3 2,2 0,6 

Minimum 25,7 0,0 11,0 0,0 0,0 

Maksimum 89,0 3,8 74,3 11,0 8,3 

Odchylenie 
standardowe 

26,6 1,0 24,9 4,5 2,1 

Legenda: F - frontalna, I - indywidualna, Z - pracy w zespołach, S - strumieniowa, 
O - obwodu ćwiczebnego 
Źródło: badania własne 
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Wykresy od 1 do 5 obrazują podstawowe statystyki opisowe dla pro-

centowych wartości czasów poszczególnych form prowadzenia zajęć w sto-

sunku do czasu całej lekcji WF. Dzięki temu można łatwo i bezpośrednio 

porównać średnie czasy w lekcjach z podziałem na miejsce prowadzenia 

zajęć, zakres wyników (min.-max). Dla średnich pokazano błąd standardo-

wy średniej w postaci ramki (+/- błąd standardowy). 

Błąd standardowy inaczej nazywany jest odchyleniem standardowym 

teoretycznego rozkładu z próby. Nie jest on miarą rozproszenia wyników 

pomiarowych, lecz określa stopień dokładności, z jaką możemy określić 

wartość średniej arytmetycznej w populacji na podstawie wyznaczenia 

średniej w analizowanej próbie. Błąd standardowy średniej umożliwia nam 

wyznaczenie przedziałów ufności dla średniej, czyli określeniu, z jakim 

prawdopodobieństwem i w jakich przedziałach (wartościach od do) mieści 

się średnia danej cechy w danej populacji. Odzwierciedla on lepiej na wy-

kresie dokładność obliczenia średniej niż podanie odchylenia standardowe-

go. 

Na wykresach zamieszczono również obserwacje odstające i eks-

tremalne, które znacznie odbiegają od większości wyników. Takie nietypo-

we obserwacje powstają czasami w sposób losowy lub przez błędy i utrud-

niają, a czasami wręcz uniemożliwiają przeprowadzenie poprawnej analizy. 
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Wykres 1. Odsetek czasu lekcji z wykorzystaniem frontalnej formy prowadzenia za-
jęć 

Źródło: badania własne 
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Podczas lekcji pływania najczęściej występowała forma frontalna. 

Średnio ponad 90% czasu lekcji na pływalni było zorganizowanych w formie 

frontalnej. Podczas zajęć na sali i w terenie średnie wartości jej wykorzy-

stania wyniosły około 62%, a wartość minimalna to około 26%. 

 

Wykres 2. Odsetek czasu lekcji z wykorzystaniem indywidualnej formy prowadzenia 
zajęć 

Źródło: badania własne 

Największy średni odsetek czasu zajęć w formie indywidualnej był 

podczas lekcji pływania (około 6%), z maksimum ponad 26%. 
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Wykres 3. Odsetek czasu lekcji z wykorzystaniem zespołowej formy prowadzenia 
zajęć 

Źródło: badania własne 

 

Forma pracy w zespołach częściej występowała podczas lekcji w te-

renie i na sali (średnio około 35%, z maksimum powyżej 70%). Podczas 

zajęć z pływania występowała rzadziej (średnia 2%, z max 21%). 

 

Wykres 4. Odsetek czasu lekcji z wykorzystaniem strumieniowej formy prowadzenia 
zajęć 

Źródło: badania własne 
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Forma strumieniowa nie wystąpiła ani razu podczas zajęć pływania, 

natomiast na lekcjach w terenie i na sali zajmowała około 2% czasu lekcji 

z maksimum 11%. 

 

 

Wykres 5. Odsetek czasu lekcji z wykorzystaniem formy obwodu ćwiczebnego 
do prowadzenia zajęć 
Źródło: badania własne 

 

Forma obwodu ćwiczebnego występowała sporadycznie - około 1% 

podczas lekcji w terenie i na sali, z maksimum 8%. Na pływalni forma ta nie 

wystąpiła wcale. 

Na wykresach od 1 do 5 przedstawiono podstawowe statystyki opi-

sowe dla procentowych wartości czasów poszczególnych form prowadzenia 

zajęć w stosunku do czasu całej lekcji WF. Wynika z nich, że najczęściej 

występowała forma frontalna. Wykorzystanie formy indywidualnej prefero-

wano podczas zajęć na pływalni. Forma pracy w zespołach częściej była 

odnotowana podczas zajęć w terenie i na sali. Formy strumieniowa i obwo-

du ćwiczebnego nie wystąpiły wcale podczas zajęć na pływalni, a podczas 

pozostałych lekcji - sporadycznie.  
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5.2. CZYNNOŚCI UCZNIÓW PODCZAS LEKCJI 

5.2.1. Informacje wprowadzające 

Na podstawie arkusza obserwacji zebrano dane na temat występo-

wania poszczególnych czynności uczniów podczas lekcji w odstępach  10-

cio sekundowych.  

Tabela 9. Procentowy czas różnych czynności uczniów podczas lekcji WF 
z podziałem na miejsce lekcji 

Miejsce 
Rodzaj czynności [%} 

 A W O  Ø M B 

Razem 

n = 45 

Średnia 75,3 3,4 5,3 5,8 6,2 4,0 

Minimum 56,3 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 

Maksimum 94,4 11,1 11,5 16,7 25,2 13,3 

Odchylenie 
standardowe 

10,8 3,5 2,9 4,4 5,3 2,6 

Sala 

n = 15 

Średnia 73,2 4,6 6,2 7,0 5,6 3,4 

Minimum 56,3 0,0 2,9 3,7 0,0 1,9 

Maksimum 87,5 10,1 12,5 14,3 11,7 6,5 

Odchylenie 
standardowe 

10,2 3,7 2,6 4,8 3,0 1,8 

Pływalnia 

n = 15 

Średnia 78,0 1,2 3,6 5,2 7,1 4,8 

Minimum 64,1 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 

Maksimum 94,4 5,9 9,3 16,7 25,2 13,3 

Odchylenie 
standardowe 

10,9 1,8 2,6 4,7 8,1 3,7 

Teren 

n = 15 

Średnia 74,8 4,2 6,0 5,3 5,9 3,9 

Minimum 58,3 0,0 1,9 2,6 1,0 2,8 

Maksimum 88,5 11,1 11,5 14,1 10,7 6,7 

Odchylenie 
standardowe 

11,5 3,7 3,1 3,8 3,5 2,0 

Legenda: A - aktywność fizyczna, W - wymiana informacji, O - organizacja związana z celami zajęć, Ø - organiza-
cja związana z porządkiem, M - czas martwy, B - brak zajęć 

Źródło: badania własne 
 

Największą wartość czasu aktywności fizycznej zaobserwowano 

podczas lekcji pływania - 94%. Najmniej czasu aktywności fizycznej wystą-

piło podczas lekcji na sali sportowej (temat: koszykówka) - 56%. Najdłuższy 

średni czas aktywności fizycznej był na lekcjach pływania - 78%, następnie 

na lekcjach w terenie 75%, a najkrótszy podczas lekcji na sali sportowej - 

73% (Tabela 9). 
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Ramkowy    A% grupowane względem miejsce
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Wykres 6. Odsetek czasu aktywności fizycznej podczas lekcji WF z uwzględnieniem 
miejsca zajęć [%] 

Źródło: badania własne 
 

 
Wykres 7. Odsetek czasu aktywności poznawczej uczniów lekcji WF 

z uwzględnieniem miejsca zajęć [%] 
Źródło: badania własne 

 

Najwięcej czasu na aktywność poznawczą uczniów, czyli dwukierun-

kową wymianę informacji między uczniami i nauczycielem, związaną 
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z realizacją celów lekcji (W) poświęcono średnio na lekcjach na sali - 4,6% 

(max 10,1%) i w terenie - 4,2 % (max 11,5%), a najmniej na lekcjach pły-

wania - 1,2% (max 5,9%). We wszystkich lokalizacjach występują lekcje, 

podczas których nie poświęcono nawet sekundy na te zagadnienie. 

 

Wykres 8.  Odsetek czasu czynności organizacyjnych podczas lekcji WF 
z uwzględnieniem miejsca zajęć [%] 

Źródło: badania własne 

 

Czas poświęcony na czynności organizacyjne (O) był najkrótszy pod-

czas lekcji na pływalni - średnio poniżej 4%. Na lekcjach na sali i w terenie na 

organizację przeznaczono średnio około 6% czasu całej lekcji. 
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Wykres 9. Łączny czas martwy oraz braku zajęć podczas lekcji WF [%] 

Źródło: badania własne 
 

Czas martwy oraz brak zajęć wyniósł średnio około 9-12% czasu ca-

łej lekcji, przy czym najwięcej czasu odnotowano na lekcjach pływania 

(maksimum wyniosło prawie 30%). 

Przeważającą część czasu lekcji zajmowała aktywność fizyczną 

uczniów (A) - średnio 75% czasu całej lekcji. Czas martwy (M) zajmował 

średnio 6%, a brak zajęć 4%. Średnie czasy przeznaczone na organizację 

związaną z realizacją celu (O) oraz organizację związaną z utrzymaniem 

dyscypliny (Ø) wyniosły odpowiednio 5,3% i 5,8%. Najmniej czasu poświę-

cono na aktywność poznawczą uczniów (W) - średnio 3,4% czasu całej lek-

cji. 
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5.2.2. Czynności uczniów a formy prowadzenia zajęć 

Dodatkowo przeanalizowano występowanie poszczególnych form 

prowadzenia zajęć podczas różnych rodzajów czynności ucznia. 

 

Tabela 10. Udział form prowadzenia zajęć w części lekcji przeznaczonej na 
aktywność fizyczną 

Miejsce 
Aktywność fizyczna / formy prowadzenia zajęć [%] 

 A/F A/I A/Z  A/ZD A/S A/O 

Razem 

n = 45 

Średnia 71,4 0,0 25,8 0,0 2,1 0,7 

Minimum 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maksimum 100,0 0,0 90,7 0,0 18,4 10,7 

Odchylenie 
standardowe 

30,6 0,0 28,0 0,0 5,8 2,7 

Sala 

n = 15 

Średnia 57,0 0,0 39,0 0,0 2,5 1,4 

Minimum 9,3 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 

Maksimum 89,0 0,0 90,7 0,0 18,4 10,7 

Odchylenie 
standardowe 

28,5 0,0 26,4 0,0 6,5 3,8 

Pływalnia 

n = 15 

Średnia 98,3 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 

Minimum 75,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maksimum 100,0 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0 

Odchylenie 
standardowe 

6,4 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 

Teren 

n = 15 

Średnia 58,7 0,0 36,8 0,0 3,7 0,7 

Minimum 11,3 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 

Maksimum 89,0 0,0 90,7 0,0 18,4 10,7 

Odchylenie 
standardowe 

30,4 0,0 28,1 0,0 7,6 2,8 

Źródło: badania własne 

 

W tabeli 10 zaprezentowano formy prowadzenia zajęć stosowane 

podczas czynności związanych z wymianą informacji. Najczęściej wystę-

powała forma frontalna (73%) i pracy w zespołach (24%). Podczas lekcji 

pływania wymiana informacji odbywała się prawie wyłącznie w formie fron-

talnej. 
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Tabela 11. Udział form prowadzenia zajęć w części lekcji przeznaczonej na wymianę 
informacji między uczniami a nauczycielem 

Miejsce 
Wymiana informacji / formy organizacyjne [%] 

 W/F W/I W/Z W/ZD W/S W/O 

Razem 

n= 45 

Średnia 73,1 1,6 24,4 0,0 0,0 1,0 

Minimum 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maksimum 100,0 25,0 60,0 0,0 0,0 10,0 

Odchylenie 
standardowe 

15,8 6,2 17,0 0,0 0,0 3,0 

Sala 

n = 15 

Średnia 65,8 0,0 32,7 0,0 0,0 1,5 

Minimum 40,0 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0 

Maksimum 76,0 0,0 60,0 0,0 0,0 10,0 

Odchylenie 
standardowe 

15,0 0,0 15,6 0,0 0,0 3,8 

Pływalnia 

n = 15 

Średnia 91,7 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Minimum 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maksimum 100,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Odchylenie 
standardowe 

12,9 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Teren 

n = 15 

Średnia 71,6 0,0 27,5 0,0 0,0 0,8 

Minimum 40,0 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0 

Maksimum 76,0 0,0 60,0 0,0 0,0 10,0 

Odchylenie 
standardowe 

10,3 0,0 10,2 0,0 0,0 2,9 

Źródło: badania własne 

Podczas czynności organizacyjnych występował podobny udział form 

prowadzenia zajęć jak podczas wymiany informacji, przeważała forma fron-

talna (75%), a następnie forma pracy w zespołach (20%) - Tabela 11. 

Tabela 12. Udział form organizacji aktywności uczniów w części lekcji przeznaczonej 
na czynności związanych z organizacją 

Miejsce 
Organizacja / formy organizacyjne 

 O/F % O/I % O/Z %  O/ZD % O/S % O/O % 

Razem 

N = 45 

Średnia 75,0 4,5 20,1 0,0 0,4 0,0 

Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maksimum 100,0 100,0 72,2 0,0 5,6 0,0 

Odchylenie 
standardowe 

27,9 21,1 21,9 0,0 1,4 0,0 

Sala 

N = 15 

Średnia 71,0 0,0 28,2 0,0 0,7 0,0 

Minimum 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maksimum 100,0 0,0 72,2 0,0 5,6 0,0 

Odchylenie 
standardowe 

25,1 0,0 23,6 0,0 2,0 0,0 

Pływalnia 

N = 15 

Średnia 85,7 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maksimum 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Odchylenie 
standardowe 

36,3 36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Teren 

N = 15 

Średnia 68,9 0,0 30,7 0,0 0,4 0,0 

Minimum 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maksimum 100,0 0,0 72,2 0,0 5,6 0,0 

Odchylenie 
standardowe 

19,0 0,0 18,1 0,0 1,4 0,0 

Źródło: badania własne 
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Najważniejszym rodzajem aktywności podczas lekcji WF jest niewąt-

pliwie aktywność fizyczna. Analiza statystyczna wykazała, że średnio 71% 

czasu aktywności fizycznej było zorganizowane w formie frontalnej, przy 

czym na lekcjach pływania było to aż 98%, a w terenie i na sali po około 

58%. Drugą formą prowadzenia zajęć często stosowaną podczas aktywno-

ści fizycznej była forma pracy w zespołach, średnio około 26%, najwięcej na 

sali - 39% średnio z maksimum 90%. - Tabela 9. 

5.3. INTENSYWNOŚĆ LEKCJI WF 

Intensywność ćwiczeń fizycznych podczas lekcji WF określono na 

podstawie częstotliwości skurczów serca (HR) u czterech ćwiczących osób. 

Obliczono średnią wartość HR i ustalono maksymalną dla każdej obserwo-

wanej lekcji WF, a następnie obliczono średnie tych dwóch wartości dla 

wszystkich lekcji razem i z podziałem na grupy - Tabela 10 (HR x - wartości 

średnie dla średniego HR podczas lekcji, HR max - wartości średnie 

z maksymalnych wartości HR). Podano również minimalną i maksymalną 

częstotliwość skurczów serca. 

 

Tabela 13. Średnie parametry HR podczas lekcji WF 

Miejsce Średnia Minimum Maksimum 
Odchylenie 

standardowe 

Sala 
HR x 147 127 161 10 

HR max 190 164 221 15 

Pływalnia 
HR x 132 126 141 5 

HR max 187 166 202 10 

Teren 
HR x 150 134 167 10 

HR max 206 163 238 24 

razem 
HR x 143 126 167 12 

HR max 194 163 238 19 

Źródło: badania własne 

 

Najniższą średnią HR odnotowano podczas lekcji pływania (132 

sk./min). Najwyższą średnią dla średniego HR odnotowano podczas lekcji 

WF prowadzonych w terenie (150 sk./min) przy średniej z maksymalnych 

wartości HR - 206 sk./min. - wykres 10. 
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Wykres 10. Średnie wartości HR podczas lekcji WF 

Źródło: badania własne 

Aby dokładniej opisać intensywność podczas lekcji obliczono procen-

towy czas występowania poszczególnych poziomów intensywności (klasyfi-

kacja na podstawie procentowego stosunku HR do HR max - wyjaśnione 

w rozdz. 4.3). 

Tabela 14. Odsetek czasu lekcji o różnych poziomach intensywności wysiłku 
fizycznego 

Miejsce 
Intensywność [%] 

bardzo 
niska 

niska średnia wysoka bardzo 
wysoka 

maksymalna 

Pływalnia 0,0 32,1 58,8 7,7 1,4 0,0 

Sala 0,0 14,1 60,7 18,8 5,5 0,8 

Teren 0,1 15,1 52,8 18,9 10,3 2,8 

Razem 0,0 20,4 57,4 15,2 5,7 1,2 

Źródło: badania własne 

Uczniowie najczęściej ćwiczyli w intensywności średniej (blisko 

60%), w niskiej (20%) i wysokiej (15%). Podczas lekcji pływania rzadko 

osiągano intensywność wysoką (8%) i wyższą. Na zajęciach w terenie ucz-

niowie dłużej ćwiczyli w intensywności wysokiej (19%) i bardzo wysokiej 

(6%), a nawet osiągano intensywność maksymalną (3%). 
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Wykres 11. Odsetek czasu lekcji o intensywności niskiej i średniej  
oraz wysokiej, bardzo wysokiej i maksymalnej  

Źródło: badania własne 

Na wykresie 11 przedstawiono porównanie lekcji prowadzonych 

w różnych miejscach ze względu na intensywność zajęć. W celu zwiększe-

nia czytelności danych zsumowano czas ćwiczeń w intensywności bardzo 

niskiej, niskiej i średniej oraz wysokiej, bardzo wysokiej i maksymalnej. 

Dzięki temu łatwiej rozróżnić, które lekcje były bardziej intensywne. Na lek-

cjach w terenie ćwiczono najdłużej w wysokich i bardzo wysokich intensyw-

nościach (łącznie 32%) w porównaniu z innymi lokalizacjami. Podczas lekcji 

pływania najwięcej czasu spędzano w intensywności niskiej i średniej 

(91%).  

Analizując szczegółowo przebieg HR podczas całej lekcji, można za-

obserwować więcej zależności pomiędzy formą organizacyjną a intensyw-

nością ćwiczeń. Poniżej na wykresach 12 i 13 podano dwa przykłady zapisu 

HR. Średnia wartość HR z całej lekcji była podobna, jednak na pierwszym 

przykładzie widać, że uczniowie osiągają wyższe chwilowe wartości HR 

w pewnych okresach lekcji i to naprzemiennie z innymi uczniami. Był to sku-

tek ćwiczeń w dwóch grupach - podczas gdy jedna grupa ćwiczyła inten-

sywnie, druga odpoczywała (lekcja koszykówki, z podziałem na cztery małe 

zespoły). Natomiast w drugim przykładzie mamy stały HR na jednym po-

ziomie dla całej klasy - lekcja tańca na sali. 
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Wykres 12. Przykładowe wykresy HR w czasie lekcji koszykówki z podziałem 

na 2 grupy 
Źródło: badania własne 

 

 
Wykres 13. Przykładowe wykresy HR w czasie lekcji tańca bez podziału na zespoły 

Źródło: badania własne 
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5.4. POZIOM SATYSFAKCJI Z LEKCJI 

Na koniec lekcji WF uczniowie wyrażali swoją opinię na temat zado-

wolenia z odbytych zajęć z wykorzystaniem specjalnie do tego celu zapro-

jektowanego urządzenia. Ocena była wyrażona w trzystopniowej skali: zie-

lony - zadowolony, żółty - niezdecydowany, czerwony - niezadowolony. 

Średni odsetek uczniów zadowolonych z lekcji WF wyniósł 73%. 

Tabela 15. Odsetek uczniów deklarujących różne poziomy satysfakcji z lekcji WF 
prowadzonych w różnych lokalizacjach 

Miejsce 
Poziom satysfakcji [%] 

Zadowolony Niezdecydowany Niezadowolony 

Razem 

n = 45 

Średnia 73,0 15,2 13,1 

Minimum 25,0 0,0 0,0 

Maksimum 100,0 58,3 36,4 

Odchylenie 
standardowe 

17,7 13,7 11,9 

Sala 

n = 15 

Średnia 73,2 16,5 10,3 

Minimum 25,0 0,0 0,0 

Maksimum 100,0 53,8 35,0 

Odchylenie 
standardowe 

21,6 14,4 12,3 

Pływalnia 

n = 15 

Średnia 78,1 11,8 14,1 

Minimum 50,0 0,0 0,0 

Maksimum 100,0 58,3 36,4 

Odchylenie 
standardowe 

17,5 16,7 12,3 

Teren 

n = 15 

Średnia 67,8 17,3 14,9 

Minimum 41,7 0,0 0,0 

Maksimum 100,0 30,0 33,3 

Odchylenie 
standardowe 

12,6 9,1 11,3 

Źródło: badania własne 

Najniższy poziom zadowolenia wystąpił na jednej lekcji na sali spor-

towej (temat koszykówka) w grupie chłopców, wśród których zadowolonych 

było tylko 25%, niezadowolonych 35% i 40% neutralnych. Z drugiej strony 

było 7 lekcji, w czasie których 100% uczniów było zadowolonych (4 lekcje 

na pływalni, 2 lekcje na sali i 1 w terenie). 
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Wykres 14. Wpływ lokalizacji na poziom satysfakcji z odbytej lekcji WF wyrażonej  
w procentach 

Źródło: badania własne 

Najwyższa średnia zadowolonych uczniów z odbytej lekcji wystąpiła 

w czasie lekcji na pływalni - 78%, gdzie niezadowolonych było średnio 14%, 

a max 36%. Najmniej zadowolonych uczniów było po lekcjach w terenie - 

średnio 68%, ze średnią 15% niezadowolonych (max 33%). 

Aby podsumować oceny uczniów i mieć jeden parametr do dalszych 

analiz statystycznych, obliczono współczynnik zadowolenia z lekcji według 

wzoru: 

 

Liczba wyborów zielonych - liczba wyborów 
czerwonych 

Współczynnik zadowolenia = 
Liczba ćwiczących 

 

Współczynnik zadowolenia przyjmuje wartości od - 1 do 1, gdzie war-

tość - 1 to 100% niezadowolonych, a wartość 1 to 100% zadowolonych. 

Tabela 16. Współczynnik satysfakcji z odbytej lekcji WF 

Miejsce n Średnia Minimum Maksimum 
Odchylenie 

standardowe 

Sala 15 0,63 -0,10 1,00 0,32 

Pływalnia 15 0,64 0,18 1,00 0,28 

Teren 15 0,53 0,08 1,00 0,22 

Razem 45 0,60 -0,10 1,00 0,28 

Źródło: badania własne 

 

Najniższy średni poziom zadowolenia wystąpił po lekcjach w terenie 

równy 0,53. Najniższy współczynnik zadowolenia z pojedynczej lekcji wy-
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stąpił po zajęciach na sali sportowej (-0,1), co świadczy, że większość 

uczniów po tej lekcji była niezadowolona. Uczniowie, którzy brali udział w tej 

lekcji to chłopcy z klasy VI. Tematem lekcji było: Ćwiczenie rzutu do kosza 

w ruchu i z miejsca. Lekcja odbywała się w grudniu. Na negatywną ocenę 

mogły wpłynąć formy organizacyjne zastosowane w tej lekcji: forma frontal-

na 51,1%, forma zespołowa - 45,1% i forma indywidualna 3,8%. Prowadzo-

ne zajęcia były intensywne, co wpłynęło na niski stopień zadowolenia 

uczniów z odbytej lekcji. 

Tabela 17. Współczynnik satysfakcji z odbytej lekcji WF z podziałem dyscypliny 

Dyscyplina n Średnia Minimum Maksimum 
Odchylenie 

standardowe 

Lekkoatletyka 5 0,65 0,48 0,76 0,11 

Pływanie 15 0,64 0,18 1,00 0,28 

Gry zespołowe inne 8 0,61 0,38 0,90 0,24 

Piłka nożna 8 0,59 0,08 1,00 0,36 

Koszykówka 7 0,53 -0,10 0,83 0,35 

Piłka ręczna 1 0,42 0,42 0,42 0,00 

Aerobik / tańce 1 0,40 0,40 0,40 0,00 

Źródło: badania własne 
 

Do dalszej analizy statystycznej dokonano podziału odbytych lekcji 

na trzy grupy ze względu na poziom zadowolenia: grupa NZ - niezadowole-

ni współczynnik zadowolenia < 0,41, grupa NN - neutralni współczynnik za-

dowolenia od 0,41 do 0,79 i grupa ZD - zadowoleni - współczynnik zadowo-

lenia > 0,8 (Wykres 18). 

 

Wykres 15. Podział lekcji WF ze względu na poziom satysfakcji uczniów z odbytej 
lekcji WF 

Źródło: badania własne 

 

grupa NZ 

grupa NN 

 

         grupa ZD 
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Tabela 18. Formy organizacyjne a poziom satysfakcji uczniów z odbytej lekcji WF 
[%] 

Poziom zadowolenia n Zmienna Średnia Minimum Maksimum 
Odchylenie 

standardowe 

NZ 16 

F 79,7 47,5 95,4 17,4 

I 1,3 0,0 4,6 2,0 

Z 18,4 0,0 43,8 15,6 

NN 16 

F 65,3 25,7 100,0 29,6 

I 3,5 0,0 26,3 8,9 

Z 28,6 0,0 74,3 29,9 

ZD 13 

F 71,8 25,7 100,0 29,0 

I 1,7 0,0 11,00 4,1 

Z 24,1 0,0 74,3 28,2 

Źródło: badania własne 

Lekcje z niskim poziomem zadowolenia (grupa NZ) charakteryzowały 

się najdłuższym czasem zajęć w formie frontalnej F% = 79,7% i najkrót-

szym czasem zajęć w formie pracy w zespołach Z% = 18,4%. W grupie lek-

cji, które uczniowie ocenili pozytywnie (ZD) lub neutralnie (NN) wystąpił 

wyższy odsetek zajęć w formie pracy w zespołach odpowiednio: 24,1% 

oraz 28,6%. 

 

 

Wykres 16. Intensywność lekcji a poziom satysfakcji uczniów z odbytej lekcji WF 
Źródło: badania własne 

W grupie NZ (lekcje z najniższym poziomem zadowolenia) intensyw-

ność lekcji określona średnim HR (HRx) i odsetkiem czasu ćwiczeń 

w wysokiej intensywności (HI%) jest wyższa niż w pozostałych grupach NN 

i ZD. 
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Uczniowie byli najmniej zadowoleni z zajęć, które wymagały inten-

sywniejszego wysiłku i były prowadzone w formie frontalnej. Bardziej podo-

bały się zajęcia z większym udziałem formy pracy w zespołach (w większo-

ści były to gry zespołowe). 

5.5. CZAS ROZWOJOWY 

5.5.1. Informacje wprowadzające 

Jednym z najważniejszych parametrów opisujących badane lekcje 

WF ze względu na cel badań jest czas rozwojowy (CR), w skład którego 

wchodzi aktywność fizyczna uczniów (A), aktywność poznawcza (W) 

i czynności organizacyjne związane z realizacją celów lekcji (O), czyli CR= 

A + W+ O. 

W tabeli 19 podano bezwzględny CR w sekundach, a w tabeli 20 

procentowy CR w stosunku do czasu całej lekcji WF. 

Tabela 19. Czas rozwojowy z podziałem na miejsce lekcji WF [sek] 
Wartości Sala Pływalnia Teren Razem 

Średnia 2269 2238 2294 2267 

Minimum 2040 1810 2042 1810 

Maksimum 2440 2630 2438 2630 

Odchylenie stan-
dardowe 

141 273 155 195 

Źródło: badania własne 

Tabela 20. Czas rozwojowy z podziałem na miejsce lekcji WF [%] 

Wartości Sala Pływalnia Teren Razem 

Średnia 84,0 82,9 85,0 84,0 

Minimum 75,6 67,0 75,6 67,0 

Maksimum 90,4 97,4 90,4 97,4 

Odchylenie stan-
dardowe 

5,3 10,1 5,7 7,3 

Źródło: badania własne 

Średni całkowity czas rozwojowy wyniósł 2267 s (37 min 47 s), co 

stanowi 84% czasu lekcji WF. Odsetek czasu rozwojowego wahał się 

w przedziale od 67% do 97% i nie stwierdzono istotnych różnic średnich 

pomiędzy lekcjami WF w różnych miejscach prowadzenia. Można jednak 

stwierdzić pewne trendy statystyczne, które przy większej ilości próbek mo-

głyby się okazać statystycznie istotne. Najwyższa średnia CR była podczas 

zajęć w terenie 85%, a najniższa podczas zajęć pływania 83%. Na zaję-
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ciach w pływalni była największa zmienność wyników - SD = 10 przy naj-

mniejszym minimalnym wyniku i największym maksymalnym w porównaniu 

do dwóch pozostałych grup lekcji. 

Bardzo istotną sprawą z ekonomicznego punktu widzenia jest fakt, 

że na lekcje odbywające się na pływalni przeznaczony jest czas dwóch jed-

nostek lekcyjnych (czyli 90 min). 45 minut uczniowie spędzają na pływalni, 

natomiast pozostałe 45 minut poświęcone jest na dojazd ze szkoły do pły-

walni i z powrotem oraz na przebranie. W tej jednostce lekcyjnej nie wystę-

puje czas rozwojowy. Gdyby uczniowie pokonywali ten dystans np. pieszo 

(marszem lub z kijkami do Nordic Walking) lub jadąc rowerem, nie byłaby 

ona stracona pod względem czasu rozwojowego. Jest to problem, nad któ-

rym należałoby się pochylić. 

 

 Średnia 

 Średnia±Błąd std 

 Min-Maks 

 Odstające

sala pływalnia teren
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Wykres 17. Czas rozwojowy z podziałem na miejsce lekcji WF [%] 
Źródło: badania własne 

 

W tabeli 21 zawarto wyniki pomiarów czasu rozwojowego z podzia-

łem ze względu na temat lekcji WF. Najwyższą średnią (88,5%) uzyskano 

podczas lekcji piłki nożnej (8 lekcji) i piłki ręcznej (jedna lekcja, wynik może 

być przypadkowy), wysokie średnie były również podczas lekcji o temacie 

gry zespołowe inne i lekkoatletyka, a najniższą średnią 83% stwierdzono 

podczas lekcji pływania. 
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Tabela 21. Czas rozwojowy z podziałem na dyscypliny sportowe [%] 

Dyscyplina n Średnia Minimum Maksimum 
Odchylenie 

standardowe 

Lekkoatletyka 5 85,6 80,0 90,4 5,2 

Pływanie 15 82,9 67,0 97,4 10,1 

Gry zespołowe inne 8 86,4 80,0 90,4 4,1 

Piłka nożna 8 88,5 78,5 90,5 8,2 

Koszykówka 7 76,9 75,6 80,4 6,3 

Piłka ręczna 1 88,5 - - - 

Aerobik / tańce 1 80,4 - - - 

Źródło: badania własne 

5.5.2. Czas rozwojowy a rodzaj aktywności 

Czas rozwojowy związany z aktywnością fizyczną CRA średnio sta-

nowił 89,4%, z wymianą informacji CRW 4,2%, a związany z organizacją 

CRO 6,4%. 

Tabela 22. Struktura czasu rozwojowego w trakcie lekcji WF [%] 

Miejsce 
Czas rozwojowy / rodzaj aktywności 

CRA CRW CRO 

Razem 

n = 45 

Średnia 89,4 4,2 6,4 

Minimum 74,5 0,0 0,0 

Maksimum 98,0 13,9 13,2 

Odchylenie 
standardowe 

7,2 4,5 3,8 

Sala 

n= 15 

Średnia 86,7 5,7 7,6 

Minimum 74,5 0,0 2,0 

Maksimum 98,0 13,9 13,2 

Odchylenie 
standardowe 

7,2 4,8 3,5 

Pływalnia 

n = 15 

Średnia 94,0 1,5 4,5 

Minimum 88,7 0,0 0,0 

Maksimum 97,0 7,9 11,3 

Odchylenie 
standardowe 

2,9 2,3 3,2 

Teren 

n = 15 

Średnia 87,5 5,2 7,3 

Minimum 74,5 0,0 2,0 

Maksimum 98,0 13,9 13,2 

Odchylenie 
standardowe 

8,2 4,9 4,1 

Źródło: badania własne 

Najwięcej czasu rozwojowego z aktywnością było na lekcjach pływa-

nia (94,0%), gdzie czas na organizację stanowił 1,5% a na czynności zwią-

zane z informacją 4,5%. 

Aby oszacować wpływ rozkładu czasów poszczególnych aktywności 

na czas rozwojowy obliczono macierz korelacji. Wysoki dodatni współczyn-

nik korelacji czasu rozwojowego stwierdzono dla aktywności fizycznej, czyli 
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im więcej aktywności fizycznej, tym więcej czasu rozwojowego procentowo 

do czasu lekcji WF. Dla pozostałych rodzajów działalności współczynniki 

korelacji były ujemne, co sugeruje, że im mniej danej działalności procen-

towo w czasie lekcji WF, tym więcej jest czasu rozwojowego. 

Tabela 23. Współczynnik korelacji czasu rozwojowego do czasu poszczególnych 
rodzajów działalności 

Rodzaje działań Razem Sala Pływalnia Teren 

Aktywność fizyczna 0,90 0,97 0,98 0,98 

Wymiana informacji -0,41 -0,77 -0,13 -0,88 

Organizacja związana 
z celami zajęć 

-0,36 -0,69 -0,14 -0,78 

Organizacja związana 
z porządkiem 

-0,60 -0,79 -0,50 -0,80 

Czas martwy -0,72 -0,37 -0,82 -0,62 

* wyróżnione wsp. korelacji są istotne z p < ,05000 

Źródło: badania własne 

Należy zwrócić uwagę na ujemną korelację procentowych czasów 

aktywności poznawczej uczniów (W%) i czynności organizacyjnych związa-

nych z celami lekcji (O%). Pomimo, iż CR = A + W + O, to w badaniach 

stwierdzono, że podczas wzrostu czasu na aktywność poznawczą 

i organizacyjną spadał procentowy czas rozwojowy. Wiąże się to z wysoką 

korelacją dodatnią czasów W% i O% z czasami Ø% i M%. Może to wynikać 

np., ze stylu prowadzenia lekcji przez nauczyciela, który poświęcając więcej 

czasu na czynności organizacyjne i poznawcze dopuszczał niecelowo do 

straty czasu na czynności dyscyplinujące i czas martwy w wyniku czego 

spadał procentowy czas rozwojowy (aczkolwiek nie było to weryfikowane 

w analizie materiału badawczego). 

5.5.3. Czas rozwojowy a formy prowadzenia zajęć 

W sumie w obserwowanych lekcjach 72,7% czasu rozwojowego było 

zorganizowane w formie frontalnej, 24,8% w formie pracy w zespołach, 

1,6% w formie strumieniowej, 0,6% w formie obwodu ćwiczebnego, a zale-

dwie 0,3% w formie indywidualnej.  

Tabela 24. Procentowy udział różnych form prowadzenia zajęć w czasie rozwojowym 

Miejsce 
Czas rozwojowy / formy organizacyjne 

CR/F % CR/I % CR/Z % CR/ZD % CR/S % CR/O % 

Razem 
n = 45 

Średnia 72,7 0,3 24,8 0,0 1,6 0,6 

Minimum 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maksimum 100,0 6,2 78,7 0,0 13,7 9,7 

Odchylenie 
standardowe 

27,7 1,3 25,9 0,0 4,3 2,5 

Sala Średnia 59,6 0,0 37,2 0,0 2,0 1,3 
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Miejsce 
Czas rozwojowy / formy organizacyjne 

CR/F % CR/I % CR/Z % CR/ZD % CR/S % CR/O % 

n = 15 Minimum 21,3 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 

Maksimum 87,9 0,0 78,7 0,0 13,7 9,7 

Odchylenie 
standardowe 

25,2 0,0 23,4 0,0 4,8 3,4 

Pływalnia 

n = 15 

Średnia 97,6 0,8 1,6 0,0 0,0 0,0 

Minimum 76,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maksimum 100,0 6,2 23,6 0,0 0,0 0,0 

Odchylenie 
standardowe 

6,2 2,2 6,1 0,0 0,0 0,0 

Teren 

n = 15 

Średnia 60,9 0,0 35,6 0,0 2,8 0,6 

Minimum 21,3 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 

Maksimum 80,9 0,0 75,5 0,0 13,7 9,7 

Odchylenie 
standardowe 

27,2 0,0 25,5 0,0 5,7 2,5 

Źródło: badania własne 

 

Forma frontalna podczas zajęć pływania zajmowała średnio prawie 

98% czasu rozwojowego, podczas gdy na Sali i w terenie było to około 60% 

czasu rozwojowego. Najdłuższy średni czas zajęć o charakterze rozwojo-

wym dla ucznia zorganizowany w formie zespołowej był na Sali i zajął śred-

nio 37,2% czasu rozwojowego. 

Macierz korelacji pomiędzy procentowymi czasami poszczególnych 

form organizacyjnych a czasem rozwojowym (Tabela 24) ukazuje zależno-

ści pomiędzy mierzonymi parametrami. Podczas zajęć w terenie nie stwier-

dzono istotnych statystycznie zależności poza korelacją ujemną pomiędzy 

czasem ćwiczeń w formie strumieniowej a czasem rozwojowym (również to 

samo podczas ćwiczeń na sali). Dla zajęć na pływalni i na sali wystąpiła 

dodatnia korelacja czasu rozwojowego do czasu ćwiczeń w formie frontal-

nej. Natomiast ćwiczenia w formie indywidualnej ujemnie korelowały z cza-

sem rozwojowym podczas zajęć na pływalni i dla wszystkich razem. 

 

 

Tabela 25. Współczynnik korelacji czasu rozwojowego do form organizacyjnych [%] 
Forma  Razem Sala Pływalnia Teren 

Frontalna 0,24 0,52 0,52 0,38 

Indywidualna -0,59 -0,36 -0,73 -0,22 

Pracy w zespołach -0,04 -0,38 0,27 -0,21 

Strumieniowa -0,42 -0,68 - -0,86 

Obwodu ćwiczebnego -0,15 -0,31 - -0,24 

* wyróżnione wsp. korelacji są istotne z p < ,05000 

Źródło: badania własne 
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5.5.4. Czas rozwojowy a parametry intensywności lekcji WF 

Podczas analizy wszystkich lekcji nie stwierdzono korelacji pomiędzy 

intensywnością lekcji wyrażonej parametrami tętna a czasem rozwojowym. 

Jedynie w czasie lekcji pływania zaobserwowano istotną statystycznie, 

ujemną korelację czasu rozwojowego ze średnią wartością częstotliwości 

pracy serca i z czasem pracy w wysokiej intensywności. To może ozna-

czać, że w lekcjach, w których pojawiło się wysokie obciążenie wysiłkiem 

fizycznym skrócił się czas, który zaliczamy do czasu rozwojowego. W lek-

cjach na pływalni, w których pojawiło się więcej wysiłku fizycznego (wyższe 

średnie HR) oraz więcej wysiłku o intensywności wysokiej zmniejsza się 

długość czasu rozwojowego. Podobną zależność dostrzegamy w lekcjach 

na sali gimnastycznej i w terenie, choć w tych wypadkach zależność nie jest 

istotna statystycznie. 

Tabela 26. Współczynnik korelacji czasu rozwojowego do parametrów intensywno-
ści lekcji 

 Razem Sala Pływalnia Teren 

HR x -0,18 -0,24 -0,58 -0,39 

HR max -0,09 -0,28 -0,21 -0,13 

Bardzo niska -0,12 - - -0,34 

Niska 0,19 0,13 0,45 0,49 

Średnia 0,00 0,12 -0,20 0,07 

Wysoka -0,11 -0,04 -0,63 -0,23 

Bardzo wysoka -0,16 -0,32 -0,50 -0,32 

Maksymalna 0,01 -0,14 - -0,04 

* wyróżnione wsp. korelacji są istotne z p < ,05000 

Źródło: badania własne 

Brak istotnych statystycznie współczynników korelacji czasu rozwo-

jowego do parametrów opisujących intensywność ćwiczeń fizycznych suge-

ruje, iż te parametry nie mają bezpośredniego wpływu na długość czasu 

rozwojowego podczas lekcji WF. 

5.5.5. Czas rozwojowy a poziom satysfakcji z lekcji WF 

Nie stwierdzono korelacji pomiędzy czasem rozwojowym a pozio-

mem satysfakcji z lekcji. Do sprawdzenia trendów statystycznych dokonano 

podziału odbytych lekcji na trzy grupy ze względu na poziom zadowolenia: 
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grupa NZ - niezadowoleni współczynnik zadowolenia < 0,41, grupa NN - 

neutralni współczynnik zadowolenia od 0,41 do 0,79 i grupa ZD - zadowo-

leni - współczynnik zadowolenia > 0,8 i porównano wartości średnie CR%. 

Wystąpił brak różnic pomiędzy średnimi wartościami czasu rozwojowego 

dla lekcji o różnym poziomie zadowolenia - Tabela 26. 

Tabela 27. Średni odsetek czasu rozwojowego (CR %) z podziałem lekcji na poziomy 
zadowolenia uczniów 

Poziom za-

dowolenia 
N Średnia Minimum Maksimum 

Odchylenie 

standardowe 

NZ 16 84,4 72,2 92,6 6,5 

NN 16 83,8 67,0 97,4 9,2 

ZD 13 83,7 74,8 90,4 5,7 

Źródło: badania własne 
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ROZDZIAŁ 6 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ, DYSKUSJA 

I WNIOSKI 

6.1. PODSUMOWANIE 

Celem badań było opisanie czasu rozwojowego dla uczniów podczas 

lekcji WF oraz wyjaśnienie związku objętości i intensywności aktywności 

fizycznej z formami organizacji aktywności uczniów, stosowanymi w lek-

cjach różnego rodzaju. 

Dzięki przeprowadzonym badaniom i analizie zebranych danych 

możliwe było sformułowanie odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania 

badawcze. 

1. Jaki zachodzi związek między zastosowanymi rozwiązaniami organiza-

cyjnymi a długością czasu rozwojowego (CR) podczas lekcji WF? 

W obserwowanych lekcjach dominującą formą organizacji aktywno-

ści uczniów była forma frontalna, która stanowiła 72,7% czasu rozwojowe-

go, forma pracy w zespołach 24,8% czasu rozwojowego, forma strumienio-

wa 1,6%, a forma obwodu ćwiczebnego 0,6%. Forma frontalna podczas 

zajęć pływania zajmowała średnio prawie 98% czasu rozwojowego, pod-

czas gdy na sali i w terenie było to około 60% czasu rozwojowego. Najdłuż-

szy średni czas czynności ucznia o charakterze rozwojowym zorganizowa-

ny w formie pracy w zespołach wystąpił na sali i zajął średnio 37,2% czasu 

rozwojowego. 

2. Jaki zachodzi związek między zastosowanymi rozwiązaniami organiza-

cyjnymi a długością czasu rozwojowego z dominacją aktywności fizycz-

nej (CRA) podczas lekcji WF? 

Czas rozwojowy związany aktywnością fizyczną CRA średnio stano-

wił 89,4% czasu rozwojowego, w związku z czym zależność od form orga-

nizacyjnych jest podobna jak w pytaniu 1. Najwięcej czasu rozwojowego 

z aktywnością było na lekcjach pływania (94,0%). 

Należy jednak zaznaczyć, że na lekcje na pływalni przeznaczony jest 

czas dwóch jednostek lekcyjnych (pływalnia nie znajduje się na terenie 

szkoły, należy dojechać), a uczniowie odbywają na pływalni 45 minut zajęć, 



 

94 
 

czyli jedną godzinę lekcyjną. Gdyby czas rozwojowy odnieść do 90 minut,  

to ten odsetek byłby niższy. Z punktu widzenia efektywności edukacyjnej 

uczniowie tracą 1 godzinę lekcyjną (przeznaczoną na rozwój, głównie ak-

tywność fizyczną) na dojście do pływalni, przebranie się, a po lekcji na po-

wrót do szkoły. Takie odmienności natury organizacyjnej uzasadniały wyłą-

czenie danych dotyczących zajęć na pływalni z części analiz statystycz-

nych. 

3. Jaki zachodzi związek między zastosowanymi rozwiązaniami organiza-

cyjnymi a długością czasu rozwojowego z dominacją aktywności po-

znawczej (CRW) podczas lekcji WF? 

Procentowy czas rozwojowy z dominacją aktywności poznawczej 

wyniósł średnio 4,2%, przy czym najniższy był podczas zajęć z pływania - 

1,5%. Podczas aktywności poznawczej średnio najczęściej występowała 

forma frontalna (73%) i zespołowa (24%). Podczas lekcji pływania wymiana 

informacji odbywała się prawie wyłącznie w formie frontalnej. 

4. Jakie rozwiązania organizacyjne dominują w lekcjach wychowania fi-

zycznego różnego rodzaju: zabaw i gier ruchowych, zespołowych gier 

sportowych, lekkiej atletyki i atletyki terenowej, gimnastyki i fitness, pły-

wania? 

Najczęściej stosowaną formą organizacyjną była forma frontalna, 

która średnio zajmowała 72,3% czasu lekcji. Zaobserwowano lekcje, 

w których 100% aktywności było zorganizowane w formie frontalnej, jak 

również tylko 25%. Drugą często występującą formą organizacyjną zajęć 

była forma zespołowa, średnio 23,7% (min 0%, max 74%). Najrzadziej za-

obserwowano formy indywidualną i strumieniową (2,2% i 1,3%) oraz spora-

dycznie formę obwodową - 0,6%. Nie stwierdzono formy pracy w zespole 

z dodatkowym zadaniem. 

5. Jaki jest udział CR w lekcjach wychowania fizycznego różnego rodzaju: 

zabaw i gier ruchowych, zespołowych gier sportowych, lekkiej atletyki 

i atletyki terenowej, gimnastyki i fitness, pływania?  

Średni całkowity czas rozwojowy wyniósł 2267 s (37 min. 47 s) co 

wyniosło 84% czasu całej lekcji WF. Procentowy czas rozwojowy wahał się 

w przedziale od 67% do 97%. 
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6. Jakie zachodzą związki między rodzajem lekcji, miejscem odbywania 

lekcji, stosowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi i długością czasu 

rozwojowego? 

Nie stwierdzono istotnych różnic średnich czasu rozwojowego po-

między lekcjami WF w różnych miejscach prowadzenia. Najwyższa średnia 

CR była podczas zajęć w terenie 85%, a najniższa podczas zajęć pływania 

83%. Podczas zajęć w terenie nie stwierdzono istotnych statystycznie za-

leżności poza korelacją ujemną pomiędzy czasem ćwiczeń w formie stru-

mieniowej a czasem rozwojowym (również to samo podczas ćwiczeń na 

sali). Dla zajęć na pływalni i na sali wystąpiła dodatnia korelacja czasu roz-

wojowego do procentowego czasu ćwiczeń w formie frontalnej. Ćwiczenia 

w formie indywidualnej ujemnie korelowały z czasem rozwojowym podczas 

zajęć na pływalni i dla wszystkich razem. 

7. Jaki zachodzi związek kontrolowanych zmiennych z poziomem satys-

fakcji uczniów z odbytej lekcji? 

Średni odsetek zadowolonych uczniów z lekcji WF wyniósł 73%. 

Najniższy poziom zadowolenia wystąpił na jednej lekcji na sali sportowej. 

Tematem lekcji była koszykówka, a uczestnikami grupa chłopców. 

W trakcie lekcji zadowolonych było tylko 25%, niezadowolonych 35% i 40 % 

neutralnych. Z drugiej strony było 7 lekcji, w trakcie których było 100% za-

dowolonych uczniów (4 lekcje na pływalni, 2 lekcje na sali i 1 w terenie). Nie 

stwierdzono korelacji pomiędzy czasem rozwojowym a poziomem satysfak-

cji z lekcji. Lekcje z niskim poziomem zadowolenia (grupa NZ) charaktery-

zowały się najdłuższym czasem zajęć w formie frontalnej F% = 79,7% 

i najkrótszym czasem zajęć w formie zespołowej Z% = 18,4%. W grupie 

lekcji, które uczniowie ocenili pozytywnie (ZD) wystąpił wyższy odsetek za-

jęć w formie zespołowej Z% = 24,1%. 

6.2. WERYFIKACJA HIPOTEZ 

Hipoteza pierwsza 

W rozdziale 5.5.2 opisano już zależności pomiędzy czasem rozwo-

jowym a formami organizacyjnymi lekcji WF. Testem weryfikującym hipote-

zę 1 jest sprawdzenie korelacji (r) pomiędzy procentowym czasem rozwo-
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jowym (CR%) a procentowym czasem aktywności fizycznej, w którym zaję-

cia są w formie frontalnej (A/F%). 

Tabela 28. Korelacja między czasem rozwojowym a czasem aktywności w formie 
frontalnej 

Miejsce Zmienna Średnia Odchylenie 
standardowe 

R p 

Razem 
CR % 83,97 7,25 

0,13 0,384 
AF % 71,35 30,65 

Razem bez 

pływalni 

CR % 84,51 5,43 
0,48 0,007 

AF % 57,86 28,98 

Sala 
CR % 84,05 5,25 

0,54 0,037 
AF % 57,00 28,49 

Pływalnia 
CR % 82,89 10,12 

-0,27 0,339 
AF % 98,35 6,40 

Teren 
CR % 84,96 5,75 

0,43 0,111 
AF % 58,72 30,44 

* wyróżnione wsp. korelacji są istotne z p < ,05000 

Źródło: badania własne 

Jeżeli analizowano wszystkie lekcje razem nie stwierdzono istotnej 

zależności pomiędzy CR% a A/F%. Przy rozbiciu na poszczególne lokaliza-

cje istotna statystycznie dodatnia korelacja wystąpiła na lekcjach na sali 

sportowej (r = 0,48; p = 0,037), a na lekcjach w terenie dodatni trend 

(r = 0,43; p = 0,111). Natomiast na lekcjach pływania wyszedł ujemny trend 

(r = -0,27; p = 0,339). Czas aktywności na pływalni realizowany był w więk-

szości przypadków w 100% w formie frontalnej i dlatego zaburzało to wyniki 

analizy statystycznej.  
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Wykres 18. Zależność pomiędzy czasem rozwojowym a formą frontalną 
Źródło: badania własne 

 

W formie podsumowania analizy statystycznej na wykresie 18 zapre-

zentowano graficznie zależność pomiędzy analizowanymi parametrami 

wraz z ich rozkładem oraz równanie regresji liniowej opisujące daną zależ-

ność i podstawowe statystyki opisowe (wygenerowano w programie Stati-

stica, moduł macierze korelacji). 

Po wykluczeniu przypadków lekcji pływania z analizy uzyskano do-

datnią korelację istotną statystycznie dla wszystkich pozostałych lekcji WF 

(r = 0,48; p = 0,007), co upoważnia do stwierdzenia, że hipoteza pierwsza 

mówiąca: W lekcjach, w których aktywność uczniów częściej jest organizo-

wana w formie frontalnej występuje więcej czasu rozwojowego dla uczniów 

jest prawdziwa. 

Hipoteza druga 

W rozdziale 5.4 przedstawiono wielkości opisujące intensywność 

lekcji WF na podstawie parametrów częstotliwości tętna u uczniów. Testem 

weryfikującym hipotezę 2 jest sprawdzenie korelacji pomiędzy parametrami 

częstotliwości tętna (HR x, HR max, HI% - procentowy czas w intensywno-

ści wysokiej i bardzo wysokiej) i czasem aktywności fizycznej (A%) 
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a procentowym czasem aktywności fizycznej, w którym zajęcia są w formie 

frontalnej (A/F%). 

 

Tabela 29. Korelacja między czasem w formie frontalnej a objętością 
i intensywnością zajęć 

Zmienna Razem Sala Pływalnia Teren 

A % 

r 0,3723 0,5243 0,2560 0,3843 

p 0,012 0,045 0,357 0,157 

HR x 

r 0,3866 0,1828 0,3038 0,3162 

p 0,009 0,307 0,271 0,251 

HR max 

r -0,1108 -0,0608 0,0651 0,2516 

p 0 ,469  0,567 0,818 0,366 

HI % 

r 0,2973 -0,1225 0,2595 0,2788 

p 0,047 0,425 0,350 0,314 

* wyróżnione wsp. korelacji są istotne z p < ,05000 

Źródło: badania własne 
 

Potwierdzono istotność korelacji poszczególnych parametrów z cza-

sem zajęć w formie frontalnej, w związku z czym można stwierdzić, że hipo-

teza druga: W lekcjach, w których aktywność uczniów częściej jest organi-

zowana w formie frontalnej występuje większa objętość i intensywność ak-

tywności fizycznej uczniów  jest prawdziwa. 

Hipoteza trzecia 

Testem weryfikującym hipotezę trzecią jest sprawdzenie istotności 

różnic średnich wartości czasu zajęć w formie frontalnej (F%), czasu aktyw-

ności fizycznej (A%), wielkości intensywności lekcji (HR x, HR max, HI%) 

pomiędzy lekcjami w trzech lokalizacjach (teren, sala, pływalnia) przy po-

mocy testu ANOVA jednoczynnikowa, a po stwierdzeniu istotności użyto 

testu post-hoc NIR. 
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Wykres 19.  Średnie wartości procentowego czasu zajęć w formie frontalnej (F%) 
i czasu aktywności fizycznej (A%) 

Źródło: badania własne 
 

 

Wykres 20. Średnie wartości parametrów intensywności 
Źródło: badania własne 
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Tabela 30. Istotność różnicy średnich dla zajęć w terenie - prawdopodobieństwa  
dla testów post-hoc (test NIR) 

Wskaźnik Sala Pływalnia 

F [%] 0,862 0,000 

A [%] 0,693 0,414 

HR x 0,359 0,000 

HR max 0,016 0,004 

HI [%] 0,209 0,000 

* wyróżnione są istotne z p < ,05000 

Źródło: badania własne 

 

Nie stwierdzono, aby na lekcjach w terenie występowała częściej 

forma frontalna i był dłuższy czas aktywności fizycznej niż w pozostałych 

lokalizacjach.  

W związku z tym, pomimo iż parametry określające intensywność by-

ły wyższe w terenie, hipotezę trzecią mówiącą, że: W czasie lekcji WF 

w terenie częściej jest stosowana forma frontalna i w konsekwencji wyższa 

jest objętość i intensywność aktywności fizycznej uczniów należy odrzucić.  

Forma frontalna najczęściej występuje na lekcjach pływania, ale in-

tensywność jest najwyższa podczas lekcji w terenie. 

6.3. DYSKUSJA 

Badania nad efektywnością pracy nauczyciela wychowania fizyczne-

go prowadzone są w wielu krajach od wielu lat (np. Gniewkowski 1973, Fro-

łowicz 1994). 

Efektywne wykorzystanie czasu lekcji na ruch zależy od jej właściwej 

organizacji i sprawnego przeprowadzenia. Dobra organizacja nie jest spra-

wą łatwą, wymaga bowiem szczególnego przygotowania nauczyciela, 

a przede wszystkim opanowania przez niego warsztatu metodycznego. 

Im więcej czasu lekcji przeznacza się na ćwiczenia fizyczne, zabawy, 

gry, tym lekcja jest bardziej intensywna. Tak więc efektywniejsze wykorzy-

stanie czasu jest jednym ze sposobów intensyfikacji procesu wychowania 

fizycznego. 

Do rozwiązań organizacyjnych, które przyczyniają się do ogranicze-

nia długości czasu martwego w lekcji W. Gniewkowski zalicza między in-

nymi zastosowanie zadań dodatkowych podczas pracy w zespołach, wyko-

rzystanie obwodu ćwiczebnego i torów przeszkód. Do innych czynników 

wpływających na obniżenie intensywności zajęć zaliczyć można: wadliwą 
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organizację tych zajęć, nieodpowiedni dobór i ograniczoną ilość przyborów 

i przyrządów do ćwiczeń oraz niewłaściwą postawę nauczyciela prowadzą-

cego zajęcia (Gniewkowski, 1973). 

W świetle badań własnych forma pracy w zespołach z zadaniem do-

datkowym w ogóle się nie pojawiła. Natomiast forma obwodowa i strumie-

niowa, jeżeli była stosowana, to powodowała spadek długości czasu rozwo-

jowego, gdyż najwięcej czasu rozwojowego było w lekcjach, w których za-

stosowano formę frontalną. 

Spontaniczna niska i umiarkowana aktywność fizyczna (Stone i wsp. 

2014) jest wyższa zarówno u chłopców, jak i u dziewcząt w dni nauki szkol-

nej. Dziewczęta na umiarkowaną aktywność fizyczną w weekend poświęca-

ły niecałe 17 minut, w dni nauki szkolnej - 25 minut, natomiast chłopcy 24 

minuty w weekend i 36 minut w dni nauki szkolnej. Zdecydowanie więcej 

czasu dzieci spędzają na zabawach, w których dominuje niska aktywność 

fizyczna. U dziewcząt jest to 170 minut w dni nauki szkolnej i 143 minuty 

w weekend, u chłopców 190 minut w dni nauki szkolnej oraz 164 minuty 

podczas weekendów. Podobne wyniki dotyczące polskich nastolatków uzy-

skała D. Groffik (Groffik, 2015). 

Fizjologicznie dolną granicę optymalnych obciążeń wysiłkowych dla 

dzieci i młodzieży wyznaczają wartości między 140 a 150 skurczów mięśnia 

sercowego na minutę (Swain 2000, Osiński 2001). Dzięki wykorzystaniu 

różnego rodzaju ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego możliwa jest 

stymulacja pracy układu krążeniowo-oddechowego oraz zwiększenie mak-

symalnego poboru tlenu przez organizm. 

Ze względu na swoje potrzeby rozwojowe i właściwości fizjologiczne 

dzieci i młodzież w wieku od 5-17 lat powinno wykonywać przynajmniej 

60 minut od umiarkowanych do intensywnych ćwiczeń aerobowych dzien-

nie. Reguła ta decyduje o utrzymaniu zdrowia i minimum kondycji fizycznej 

według rekomendacji WHO (2010). Wykorzystanie różnego rodzaju lekcji 

wychowania fizycznego umożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb 

rozwojowych i fizjologicznych dziecka. 

G. Baquet i współautorzy, oceniając intensywność tradycyjnej lekcji 

wychowania fizycznego we Francji, wśród 9-12-letnich dzieci zdiagnozowali 

średnią wartość tętna na poziomie 134 skurczów na minutę (Baquet i wsp., 



 

102 
 

2002) . Intensywność lekcji wychowania fizycznego badanych przez Gavar-

ry’ego i współautorów, w których uczestniczyli uczniowie w wieku 11-15 lat, 

kształtowała się na poziomie zaledwie 128 skurczów na minutę (Gavarry 

i wsp. 1998). K. Perkowski, diagnozując lekcję wychowania fizycznego 

w polskiej szkole, odnotował, że średnia wartość częstości skurczów serca 

na minutę wyniosła 149, a 38% wysiłku odbywało się w strefie intensywno-

ści na poziomie 140-170 skurczów na minutę (Perkowski, 1998). 

Z badań własnych wynika, że intensywność lekcji wychowania fi-

zycznego była na podobnym poziomie (średnia wartość częstości skurczów 

serca na minutę wyniosła 143. Uczniowie najczęściej ćwiczyli 

w intensywności średniej (około 60% wysiłku fizycznego), w niskiej (20%), 

a w wysokiej - (15%).  

K. Perkowski jednak nie uwzględnił miejsca realizacji lekcji, które 

według W. Pańczyka ma istotny wpływ na intensywność zajęć. Wyższą 

średnią wartość częstości skurczów serca uczniowie uzyskiwali podczas 

realizacji zajęć w terenie, a nie na sali sportowej. Podobne wyniki uzyskano 

podczas badań własnych: najwyższą średnią dla średniego HR odnotowano 

w trakcie lekcji w terenie (150 skurczów na minutę) przy średniej 

z maksymalnych wartości HR (206 skurczów na minutę) (Pańczyk, 1998, 

2002). 

M. Bronikowski badał intensywność trzech typów zajęć wychowania 

fizycznego odpowiadających poszczególnym etapom procesu uczenia: Typ 

1 - nauczanie/uczenie się umiejętności ruchowych, elementów taktyki 

i zdobywanie wiedzy; Typ 2 - doskonalenie i wykorzystywanie nabytych 

umiejętności ruchowych i taktyki oraz wiedzy związanej z różnymi formami 

aktywności fizycznej; Typ 3 - kontrola i ocena umiejętności, sprawności 

i wiadomości. Z badań wynika, iż niezależnie od rodzaju zajęć ruchowych 

w lekcjach Typu 2 wystąpiła największa reakcja krążeniowo-oddechowa 

organizmu (Bronikowski i wsp. 2009). 

„W celu utrzymania odpowiednich proporcji wysiłków o wysokiej, 

średniej i niskiej intensywności w trakcie lekcji, oprócz wysokości tętna sty-

mulującego poprawę sprawności krążeniowo-oddechowej, nauczyciel musi 

wziąć pod uwagę również aktualną fazę procesu uczenia. I to w gestii nau-

czyciela, jego wiedzy i posiadanych kompetencji leży usprawnienie prze-
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biegu lekcji (np. poprzez lepszą organizację miejsca zajęć, użycie większej 

liczby sprzętu, zmniejszenie wielkości grup ćwiczebnych, częstsze zmiany 

zadań i najważniejsze - poprzez dostarczenie ciekawej treści - wprowadze-

nie nowych gier, atrakcyjnych form zajęć) tak, by była ona efektywna” (Bro-

nikowski i wsp. 2009, s. 228). 

W Polsce uczniowie klas IV-VI są zobowiązani uczestniczyć 

w zajęciach WF cztery godziny tygodniowo. W innych krajach europejskich 

ten obowiązek zajmuje uczniom najczęściej mniej czasu. Z badań przepro-

wadzonych przez I. Bonisławską, T. Frołowicza, L. Tomaczkowskiego, 

P. Drobnika i M. Pogorzelską wynika, że wraz ze wzrostem szkolnego sta-

żu, rośnie odsetek uczniów, którzy deklarują, iż uczestniczą w lekcjach WF 

„choć im się nie chce” lub „bo muszą” (Bonisławska i wsp., 2015). 

Ponadto 80% dziewcząt i 70% chłopców zapewniało, że biorą udział 

w pozaszkolnej aktywności fizycznej. To mniej niż w Niemczach, gdzie do 

takiej aktywności przyznaje się aż 90% młodzieży w tym wieku (Sawicki, 

2009). 

Z badań przeprowadzonych przez M. Ściślaka i współautorów wyni-

ka, że wśród dziewcząt uczęszczających do liceum największym zaintere-

sowaniem cieszą się tańce, a wśród chłopców zespołowe gry sportowe. 

Należy również wziąć pod uwagę rozwój biologiczny dzieci, który może być 

bardzo zróżnicowany. Dziewczynki szybko dojrzewające oraz dzieci mające 

nadwagę nie chcą ćwiczyć w towarzystwie swoich kolegów z klasy. Bardzo 

często jest to dla nich krepujące i z tego powodu mogą unikać wysiłku fi-

zycznego (Ściślak i wsp., 2014). 

Według D. Groffik uczniowie preferują sporty zespołowe. Chłopcy 

najczęściej wskazują na piłkę nożną oraz na siatkówkę (Groffik, 2015). 

Dziewczęta najczęściej wybierały siatkówkę, podczas której występuje naj-

niższy profil intensywności (Bronikowski i wsp., 2009). 

Badania pokazują, iż lekcja w czasie której uczniowie doznają więk-

szego wysiłku, oceniana jest przez nich jako mniej satysfakcjonująca. 

Według badań NIK z 2010 roku, sporty zimowe, gry rekreacyjne oraz 

atletyka terenowa były w szkołach traktowane marginalnie, a najczęściej 

realizowanymi formami aktywności fizycznej w szkołach wiejskich i miej-

skich są zespołowe gry sportowe (NIK, 2010). 
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A. Kantanista stwierdza, iż poziom satysfakcji z udziału w lekcji WF 

uczniów z nadwagą i otyłością, zależny od doświadczanego wsparcia spo-

łecznego ze strony nauczyciela oraz koleżanek i kolegów, nie różni się od 

odczuwanego wsparcia przez pozostałych uczestników lekcji, choć czasami 

„występowanie normy, nadwagi lub otyłości u badanych wiązało się 

z częstością bycia ofiarą agresji werbalnej” (Kantanista, 2010, s. 99). 

Z badań własnych wynika, że uczniowie byli najmniej zadowoleni 

z zajęć, które wymagały dużej intensywności i były prowadzone w formie 

frontalnej, a najbardziej podobały się zajęcia organizowane w formie pracy 

w zespołach. W większości były to gry zespołowe. 

6.4. WNIOSKI 

Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe było sformułowanie na-

stępujących wniosków:  

1. Zaobserwowano, że dominującą formą organizacji aktywności uczniów 

była forma frontalna, która stanowiła 72,7% czasu rozwojowego. Naj-

dłuższy średni czas czynności ucznia o charakterze rozwojowym zor-

ganizowany w formie pracy w zespołach wystąpił na sali i zajął średnio 

37,2% czasu rozwojowego.  

2. Czas rozwojowy związany z aktywnością fizyczną średnio stanowił 

89,4% czasu rozwojowego, w związku z czym zależność od form orga-

nizacyjnych jest istotna.  

3. Procentowy  czas rozwojowy z dominacją aktywności poznawczej wy-

niósł średnio 4,2%, przy czym najniższy był na pływalni. Podczas ak-

tywności poznawczej średnio najczęściej występowała forma frontalna 

i pracy w zespołach.  

4. Najczęściej stosowaną formą organizacyjną w lekcjach wychowania fi-

zycznego różnego rodzaju również była forma frontalna. Drugą, często 

występującą była forma pracy w zespołach. Najrzadziej zaobserwowa-

no formę indywidualną i strumieniową.  

5. Średni całkowity czas rozwojowy wahał się między 67-97% czasu całej 

lekcji.  

6. Nie stwierdzono istotnych różnic średnich czasu rozwojowego pomię-

dzy lekcjami WF w różnych miejscach prowadzenia. 
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7. Średni odsetek zadowolonych uczniów z lekcji WF wyniósł 73%. Nie 

stwierdzono korelacji między czasem rozwojowym a poziomem satys-

fakcji z lekcji. 

Nie znaleziono badań porównawczych na temat wpływu rozwiązań 

organizacyjnych zastosowanych w trakcie lekcji wychowania fizycznego na 

długość czasu rozwojowego, stąd i możliwości dyskusji o wynikach badań 

były skromne. Jednak wyniki badań upoważniają do sformułowania kilku 

wniosków aplikacyjnych. 

Po pierwsze, im nauczyciel częściej korzysta w czasie lekcji wycho-

wania fizycznego z formy frontalnej, tym więcej jest czasu rozwojowego dla 

ucznia oraz im częściej nauczyciel organizuje zajęcia w ten sposób, tym 

większa jest objętość i intensywność aktywności fizycznej uczniów.  

Nauczycielom wychowania fizycznego należy rekomendować stoso-

wanie tych form organizacyjnych, które nie generują wysokich „kosztów”, 

mierzonych czasem na te czynności przeznaczonym. Badania wykazują, iż 

stosowanie formy frontalnej (możliwej, gdy zadania dla ucznia nie jest trud-

ne, nie brakuje miejsca lub sprzętu, oraz nie rośnie ryzyko urazu) zwiększa 

odsetek czasu rozwojowego w lekcji wychowania fizycznego.  

Stosowanie rozwiązań organizacyjnych, które generują większe or-

ganizacyjne „koszty”, na przykład formy obwodu ćwiczebnego lub pracy 

w zespołach można rekomendować jedynie, gdy zadań dla ucznia nie da 

się zorganizować prościej. 

Po drugie, T. Frołowicz w wykładzie Intensyfikacja zajęć wychowania 

fizycznego cytuje wniosek z badań M. Bronikowskiego, iż zadaniem nau-

czyciela jest umiejętność dobierania obciążeń fizycznych jednocześnie za-

chowując zdolność do kreowania pozytywnej atmosfery i podejmowania 

wysiłku fizycznego (Frołowicz, 2014b).  

Z badań poziomu satysfakcji po odbytej lekcji wychowania fizyczne-

go wynika jednak, że to oczekiwanie jest trudne w realizacji. Uczniowie, 

którzy zostali obciążeni dużym wysiłkiem fizycznym, wychodząc z lekcji de-

klarowali swoje mniejsze zadowolenie (wciskając żółty lub czerwony przy-

cisk na urządzeniu). 
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Być może postulat M. Bronikowskiego jest tylko kolejnym, który 

ujawnia sprzeczności wpisane w rolę nauczyciela. A może polskiej szkole 

wciąż brakuje pomysłu i kompetencji, aby z takim oczekiwaniem poradzić 

sobie? Wszak czyż zdolność do radzenia sobie z zadaniami w sytuacji 

sprzeczności interesów nie świadczyłaby o mistrzostwie zawodowym nau-

czyciela? Jednak jest to temat do kolejnych badań. 

Nauczyciel wychowania fizycznego szukając efektywnych rozwiązań 

organizacyjnych, intensyfikujących wysiłek fizyczny uczniów, a co za tym 

idzie ważną składową czasu rozwojowego musi brać pod uwagę ryzyko 

spadku poczucia satysfakcji z udziału w lekcji. Pożądanym działaniom in-

tensyfikującym lekcje WF musi towarzyszyć większa troska nauczyciela 

o stronę emocjonalno-motywacyjną ucznia. 

Po trzecie, potwierdziła się przydatność i funkcjonalność zaprojekto-

wanego na potrzeby badań urządzenia do oceny satysfakcji uczniów 

z zajęć. Możliwości jego zastosowania w szkole wykraczają poza lekcje 

WF. Można sobie równie dobrze wyobrazić jego wykorzystanie na koniec 

lekcji matematyki, na zakończenie spotkania wychowawcy z rodzicami 

uczniów (tzw. wywiadówki), a nawet wobec uczniów wychodzących ze 

szkolnej stołówki po spożytym posiłku. 
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STRESZCZENIE 

Przedmiotem badań był czas rozwojowy dla uczniów podczas lekcji 

WF oraz związek objętości i intensywności aktywności fizycznej z formami 

prowadzenia zajęć stosowanymi w lekcjach różnego rodzaju, prowadzony-

mi w różnych miejscach: na sali sportowej, na pływalni i w terenie. 

Celem badań było wyjaśnienie związku jaki zachodzi między zasto-

sowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi a długością czasu rozwojowego 

(CR) podczas lekcji wychowania fizycznego, związku między zastosowa-

nymi rozwiązaniami organizacyjnymi a długością czasu rozwojowego z do-

minacją aktywności fizycznej, między zastosowanymi rozwiązaniami orga-

nizacyjnymi a długością czasu rozwojowego z dominacją aktywności po-

znawczej oraz wyjaśnienie jakie rozwiązania organizacyjne dominują 

w lekcjach wychowania fizycznego różnego rodzaju: zabaw i gier rucho-

wych, zespołowych gier sportowych, lekkiej atletyki i atletyki terenowej, 

gimnastyki i fitness, pływania, jaki jest udział CR w lekcjach wychowania 

fizycznego różnego rodzaju: zachodzi związek kontrolowanych zmiennych 

z poziomem satysfakcji uczniów z zabaw i gier ruchowych, zespołowych 

gier sportowych, lekkiej atletyki i atletyki terenowej, gimnastyki i fitness, 

pływania, a także jakie zachodzą związki między rodzajem lekcji, miejscem 

odbywania lekcji, stosowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi i długością 

czasu rozwojowego, ponad to jaki odbytej lekcji. 

Podstawową metodą gromadzenia danych empirycznych była ob-

serwacja. W karcie obserwacji dokonywano zapisu rodzaju zajęć, liczby 

uczniów obecnych, nieobecnych, ćwiczących i niećwiczących oraz opis za-

stosowanych rozwiązań organizacyjnych. Dokonywano również zapisu HR 

oraz sondażu w celu określenia poziomu satysfakcji ucznia z lekcji. 

Dobór obserwowanych klas był celowy. Łącznie poddano obserwacji 

672 uczniów podczas 45 lekcji wychowania fizycznego klas IV-VI w trzech 

lokalizacjach: pływalnia (15 lekcji - 178 uczniów), teren (15 lekcji - 235 

uczniów) i sala (15 lekcji - 259 uczniów). Wszystkie lekcje trwały 45 minut. 

Obserwacją objęto 15 lekcji w grupie chłopców (201 obecnych), 23 lekcje  

w grupie dziewcząt (357 obecnych) i 7 lekcji w grupach koedukacyjnych 

(114 obecnych).  
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Do obserwacji wykorzystano: autorski arkusz obserwacji lekcji WF, 

pozwalający na gromadzenie informacji dotyczących wydarzeń (czynności) 

w czasie lekcji WF (aktywność fizyczna, wymiana informacji, czynności or-

ganizacyjne związane z celami zajęć, czynności organizacyjne związane  

z porządkiem, czas martwy, brak zajęć); rejestrację częstości skurczów 

serca czworga wybranych (wylosowanych) uczniów uczestniczących w lek-

cjach WF (Polar V800) oraz sondaż diagnostyczny polegający na ocenie 

satysfakcji (zadowolenia) uczniów związanej z udziałem w lekcji WF (ucz-

niowie swoje opinie wyrażali za pomocą specjalnie do tego celu zaprojek-

towanego urządzenia).  

Badania wykazały, że w lekcjach, w których aktywność uczniów czę-

ściej jest organizowana w formie frontalnej występuje więcej czasu rozwo-

jowego dla uczniów. W zajęciach, w których aktywność uczniów częściej 

jest organizowana w formie frontalnej występuje większa objętość i inten-

sywność aktywności fizycznej uczniów. Natomiast nie potwierdziły tezy, że 

w czasie lekcji WF w terenie częściej jest stosowana forma frontalna 

i w konsekwencji wyższa jest objętość i intensywność aktywności fizycznej 

uczniów. 

Sondaż diagnostyczny wykazał, iż najniższy poziom satysfakcji wy-

stąpił podczas zajęć, które wymagały wysiłku o dużej intensywności i były 

prowadzone w formie frontalnej, a najbardziej podobały się uczniom zajęcia 

w formie pracy w zespołach (w większości były to gry zespołowe). 
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SUMMARY  

Forms of conducting classes as a factor differentiating the develop-

mental time of a student during Physical Education lessons (on the 

example year 4-6) 

The subject of the conducted research concentrated on developmen-

tal time of students during PE lessons as well as on the relation between 

the volume and the physical activity including different ways for students to 

be active during PE lessons conducted in different places, such as sports 

halls, swimming-pool or outdoors. 

The aim of the research was to explain the connection between cho-

sen solutions and the lenght of developmental time during PE lessons, the 

connection between adopted organizational solutions and the lenght of de-

velopmental time of physical activeness, the connection between adopted 

organizational solutions and the lenght of developmental time of dominant 

status of cognitive activeness explaining which organizational solutions 

dominate on  

PE lessons of various kinds: games, team sports, athletics, gymnas-

tics, swimming and fitness, how  developmental time influences PE lessons 

of various kinds: games, indoor and outdoor team sports, gymnastics, fit-

ness, swimming, the connection between a certain type of activity and 

a place where it is held, and how all this affects students' satisfaction level 

after PE lessons.  

The basic method of collecting empirical data was the observation. 

The observation was registered including the information concerning kinds 

of activities, number of present students, number of absent students, num-

ber of active students and those who were inactive and the description of 

the organizational solutions used on lessons. The HR record was  taken as 

well as the survey showing students’ satisfaction level after already con-

ducted PE lesson. The choice of the observed groups was deliberate. Alto-

gether 672 students Year 4-6 took part in the observation which included 45 

PE lessons conducted in the swimming pool (15 lessons - 178 students), 

outdoors (15 lessons - 235 students) and in the gym (15 lessons - 259 stu-

dents). Each lesson lasted 45 minutes. The observation was made on 15 
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lessons of male groups, 23 lessons of female groups and on 7 lessons of 

co-educational groups.  

An original sheet was used during the observations of PE lessons, 

which allowed collecting information concerning activities on PE lessons 

(exercising, exchanging information, organizational activities including the 

aims of the lesson, arrangements, dead time, no classes); the record of 

heart contractions of four drawn exercising students on PE lessons (Polar 

V800) and also the survey showing students’ satisfaction from their PE les-

sons (they expressed their opinions through a device designed for this pur-

pose especially). 

The research proved that on lessons where students' activeness is 

more often organized in frontal form there is more developmental time for 

students, the volume and the intensity of students' physical activeness is 

greater too. However, it has not been confirmed that outdoors frontal form is 

used more often and that the volume and the intensity of students' physical 

activeness is greater. 

The research proved that the lowest satisfaction level was during 

classes which required effort of greater intensity and were conducted in 

frontal form, and team sports were most welcomed by students (mostly 

team games took place).  
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