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Kondycja fizyczna to wspólne ujęcie dwóch elementów  

 rozwoju fizycznego - ciągu konsekwentnych przemian  
w życiu osobniczym, które dążą od prostej konstrukcji 
komórkowej do wykształcenia złożonego organizmu człowieka.  
Te przemiany, które mają miejsce w latach dzieciństwa, 
dojrzewania i młodości, prowadzą do osiągnięcia przez jednostkę 

samodzielnej egzystencji i możliwości wydania potomstwa1. 

 sprawności fizycznej - ruchowej zaradności człowieka  
w sytuacjach życia codziennego, według WHO stanowiącej 
pozytywny miernik zdrowia. 

 

 
1/ Przewęda R., Dobosz J. [2003]: Kondycja fizyczna dzieci i młodzieży w Polsce,  

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa. 
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Potrzeby, motywacje i uwarunkowania społeczne 

SPRAWNOŚĆ 
FIZYCZNA 

konstytucja 
fizyczna 

umiejętności 
ruchowe KOMPONENTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

wg Przewędy 

CHCIEĆ 

MÓC UMIEĆ 

1/ Przewęda R., Dobosz J. [2003]: Kondycja fizyczna dzieci i młodzieży w Polsce,  

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa. 
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Diagnoza pedagogiczna2 to rozpoznanie jakiegoś zdarzenia czy 
sytuacji w celu zdobycia dokładnych o nim informacji i przygoto-
wania działania (opracowania programu oraz sposobów jego 
realizacji).  

Diagnoza pedagogiczna – powinna być procesem przetwarzania 
danych, procesem rozwiązywania problemu, a nie tylko 
rejestrowaniem stanu rzeczy. Diagnozowanie w pedagogice  
ma na celu dostarczenie wiedzy służącej projektowaniu  
pomocy wychowankom na ich drodze samorozwoju.  

2/ Wincenty Okoń 
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DESKRYPCJA 
opis badanego stanu 
rzeczy lub zjawiska 

czas 

PREDYKCJA 
prognoza, przewidywanie 

zmian 

EKSPLIKACJA 
wyjaśnienie przyczyn 

wskazanie uwarunkowań 
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Fundamentem każdej diagnozy pedagogicznej jest diagnoza rozwoju 
osobniczego. Bez względu na to, jakim obszarem edukacji zajmuje 
się pedagog (a więc i w szkolnym wychowaniu fizycznym), powinna 
ona stanowić pierwszy krok na drodze pomocy wychowankowi. 
Tylko świadomość tego jakim jest dziecko pozwala oferować mu 
skuteczne wsparcie w jego samorozwoju. 

Diagnoza ta jest prowadzona w trzech płaszczyznach:  
 rozwoju fizycznego,  
 rozwoju społeczno–emocjonalnego oraz  
 rozwoju intelektualnego.  

 

Na ich tle i w odniesieniu do wymagań edukacyjnych powinny być 
diagnozowane osiągnięcia edukacyjne dziecka.  
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SZKOLNE WYCHOWANIE FIZYCZNE 

WYCHOWUJE KSZTAŁCI 

kształtuje 
postawy 

prospołeczne 

kształtuje 
postawy 

prosomatyczne 
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SZKOLNE WYCHOWANIE FIZYCZNE 

WYCHOWUJE KSZTAŁCI 

przekazuje 
wiedzę 

kształtuje 
sprawność 

fizyczną 

naucza 
czynności 

ruchowych 
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Wskazane obszary nie są względem siebie zhierarchizowane. Są 
komplementarne, wzajem od siebie zależne3. 

Są to obszary osiągnięć edukacyjnych, które diagnozujemy oraz 
oceniamy na tle rozwoju fizycznego ucznia. Potrzebę a nawet 
obowiązek ich oceny wskazują podstawa programowa i będące jej 
konsekwencjami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej: 

3/ Świetnie uzasadnia to w swych pracach Profesor Henryk Grabowski. 
 

CELE SZKOLNEGO WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

POSTAWY WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI SPRAWNOŚĆ 
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„Józef Piłsudski uznał sprawę za tak poważną, że powołał Radę 
Naukową WF i z wielkim zaangażowaniem osobiście nią 
pokierował. Uważał, że każdy przedmiot szkolny zmierza do czegoś, 
trzeba więc mierzyć jego efekty. I tak z woli Marszałka  i z wiedzy 
uczonych, powstał pionierski w światowej skali Miernik 
Mydlarskiego, który odnosił osiągi sprawnościowe do wieku, płci 
oraz morfologicznych parametrów każdego osobnika.” 

Prof. Maciej Demel „W cieniu Euro” 
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Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa programowa  
z komentarzami. Wychowanie fizyczne i edukacja dla 
bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, t. 8. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia  
2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych 
zajęć wychowania fizycznego, Dz.U. z 2011 r. Nr 175, poz. 1042. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 
2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U. z 2007 
r. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami. 
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W interesującym nas obszarze diagnoza (ocena) powinna 
uwzględniać rozwój fizyczny i sprawność fizyczną. 

Przy czym ocena rozwoju fizycznego stanowi tylko tło do oceny 
osiągnięć edukacyjnych ucznia, a do tych zalicza się również 
sprawność fizyczną. 

Omawiając diagnozę wskazane zostaną sposoby pomiaru, oraz  

sugestie związane z oceną mierzonych właściwości. 
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Powinien być  wykonywany w porównywalnych warunkach, najlepiej 
o podobnej porze dnia, przez tę samą osobę. Dotyczy: 

 wysokości ciała (boso przy ścianie z naklejoną ta- 
śmą mierniczą; bez listwy przypodłogowej; pięty,  
biodra, łopatki, potylica dotykają ściany; głowa  
w pozycji frankfurckiej; trójkąt prostokątny lub  
kątownik; trzykrotny pomiar z przerwami; średnia) 

 masy ciała (sprawdzona, wytarowana waga; boso)  

 może obejmować: 

 bioimpedancyjny pomiar składu ciała (odpowiednia waga, 
wilgotne stopy  organizacyjne zabezpieczenie odpowiedniego 
poziomu higieny masowego badania w szkole) 
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Wyniki pomiarów wysokości ciała 
odnoszone są do płci i wieku 
kalendarzowego badanych. 

Systematycznie rejestrowane  
w odpowiednich odstępach 
czasu pozwalają nanosić na 
siatkę centylową krzywą 
wzrastania i porównywać jej 
przebieg z ukształtowaniem 
kanałów centylowych  
i oceniać prawidłowość proce-
sów wzrastania, w tym jego 
szybkość.  
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Wyniki pomiarów masy ciała 
powinny być odnoszone do płci 
i wieku wzrostowego (wieku  
jakiemu odpowiada  50 centyl 
zmierzonych wysokości ciała)4. 

4/ Prof. Mieczysław Szalecki, Klinika Endokrynologii i Diabetologii  
Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka 

. 
 



4/ Prof. Mieczysław Szalecki, Klinika Endokrynologii i Diabetologii  
Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka 

. 
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Wyniki pomiarów masy ciała 
powinny być odnoszone do płci 
i wieku wzrostowego (wieku  
jakiemu odpowiada  50 centyl 
zmierzonych wysokości ciała). 
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Oceniając rozwój fizyczny dziecka 
można również odnieść własne 
pomiary do norm wagowo-
wzrostowych dzieci i młodzieży 
o „prawidłowej” zawartości 
tkanki tłuszczowej5 oraz … 

 

5/ Romuald Stupnicki, Paweł Tomaszewski, Katarzyna Milde,  
Jan Czeczelewski, Małgorzata Lichota, Joanna Głogowska –  
„Normy wagowo-wzrostowe dzieci i młodzieży uwzględniające  
zawartość tkanki tłuszczowej”. 
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oraz norm BMI również 
uwzględniających „prawidłową” 
zawartość tkanki tłuszczowej5. 

 

Stosując siatki centylowe BMI  
od wieku przyjmujemy6: 

niedowaga < 5 percentyla 

nadwaga > 85 i < 95 percetyla 

otyłość    > 95 percetyla 

 
 

  
 

 

5/ Romuald Stupnicki, Paweł Tomaszewski, Katarzyna Milde, Jan Czeczelewski, Małgorzata Lichota, Joanna Głogowska „Normy wagowo-wzrostowe 
dzieci i młodzieży uwzględniające zawartość tkanki tłuszczowej”. 

6/ zalecenia CDC – Centre of Disease Control and Prevention 
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Do pomiaru sprawności fizycznej powinno się stosować test Eurofit. 
Wybór ten uzasadniają: 

 Zalecenie 87, 9 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich 
w sprawie testu sprawności fizycznej Eurofit (przyjęte przez 
Komitet Ministrów w dniu 19 maja 1987 r. na 408. zebraniu 
Zastępców Ministrów). 

 Zalecenie 95, 16 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich 
w sprawie młodych ludzi i sportu (przyjęte przez Komitet 
Ministrów w dniu 12 października 1995 r. na 545. zebraniu 
Zastępców Ministrów). 

 Istnienie aktualnych do 2020 roku skal odniesienia (siatek 
centylowych i tablic stupunktowych). 
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Przy czym dopuszcza się stosowanie uproszczonych zestawów testów 
EUROFIT dla dzieci4 – jako zachęty i sposobu motywowania do 
systematycznych badań sprawności fizycznej.  

 

Pomiary powinny być wykonywane w możliwie porównywalnych 
warunkach (sala gimnastyczna, boiska sportowe).  Najlepiej  
o podobnej porze dnia. Należy ściśle przestrzegać instrukcji 
przeprowadzania prób (www.ncbkf.pl/pliki,  dział: Instrukcje, 
Eurofit - instrukcja wykonania). 

 

4/ Zalecenie Rec. (2003) 6 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich  
w sprawie poprawy zajęć z wychowania fizycznego i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży we wszystkich krajach europejskich  
(przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 30 kwietnia 2003 r. na 838. zebraniu Zastępców Ministrów) 

 

http://www.ncbkf.pl/pliki
http://www.ncbkf.pl/pliki
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Wyniki pomiarów systematycznie rejestrowane w odpowiednich 
odstępach czasu pozwalają gromadzić informację o przebiegu 
rozwoju motorycznego dziecka.  

Co więcej pomiar sprawności fizycznej jest elementem systemu 
oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne, a szczegółowe 
zalecenia formułowane przez MEN obejmują: 
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 uwzględnianie wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązy-
wanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 

 wykorzystywanie w ocenie testów 

 spełnianie kryteriów obiektywności, 

 ocenianie postępu, nie poziomu sprawności, 

 motywowanie do dalszego wysiłku, do pracy nad sobą. 

 

Co z tego wynika? 



POMIAR SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

2014-01-28 24 
Narodowe Centrum Badania 

Kondycji Fizycznej 

Problemy z respektowaniem, tak 
sformułowanych wymagań. 

 oceniamy postęp 

poprawa wielkości wyniku 

wartość permanentnie spada, 

Inaczej mówiąc  
nie każdy postęp  
   jest postępem     

 

 
 

 

 

4/ Prof. Mieczysław Szalecki, Klinika Endokrynologii i Diabetologii  
Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka 

. 
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Problemy z respektowaniem, tak 
sformułowanych wymagań. 

 oceniamy postęp 

pogorszenie wielkości wyniku 

wartość permanentnie rośnie 

Inaczej mówiąc  
nie każdy spadek 
   jest spadek 
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W diagnozie i ocenie sprawności fizycznej należy odejść od 
posługiwania się wynikiem surowym, należy posługiwać się albo 
miarami rozkładu (skale centylowe) albo miarami 
standaryzowanymi (co najmniej) na wiek i płeć uczniów  
(np. skala T).  

Wydaje się również niezwykle istotne umożliwienie uczniom 
dostępu do ich wyników badań, w celu budowania trwałych 
mechanizmów samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego 
 i sprawności fizycznej. Uczeń od najmłodszych lat (początkowo z 
pomocą rodziców) „bierze sprawy w swoje ręce”. Nauczyciel służy 
pomocą na uczniowskiej drodze do doskonalenia się.  

Wspomagać go w tym może Kalkulator Sprawności Fizycznej NCBKF 
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live.ncbkf.pl/edukacja/kalkulator 
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Diagnoza i ocena z wychowania fizycznego 
powinna: 

 zmierzać w kierunku samokontroli i samooceny; 

 kultywować hasła „być, jaka/jaki jestem” oraz 
„sprawdź się” 

 zmniejszać na kolejnych etapach edukacyjnych 
pomocniczą rolę nauczyciela (proste narzędzia 
kontroli, jasne kryteria oceniania); 
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 wykorzystywać nowoczesne techniki 
informatyczne, vortale tematyczne o charakterze 
społecznościowym; 

 wędrować za uczniem, wpływając na 
podniesienie efektywności procesu szkolnego 
wychowania fizycznego; 

 … 

 



 

 

Jestem niezłym uczniem.  
Z wszystkich przedmiotów mam 
bardzo dobre oceny. Tylko  
z matmy jest kiepsko. Ledwie 
tróję wyciągam. Średnią mi to 
psuje… 

Piszecie, że najlepiej to załatwić 
sobie zwolnienie? OK, poproszę 
rodziców… 

To wielu z nas akceptuje… 

Wpis na forum… 

SYSTEM OCENIANIA 
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Jestem niezłym uczniem.  
Z wszystkich przedmiotów mam 
bardzo dobre oceny. Tylko  
z wuefu jest kiepsko. Ledwie 
tróję wyciągam. Średnią mi to 
psuje… 

Piszecie, że najlepiej to załatwić 
sobie zwolnienie? OK, poproszę 
rodziców… 

Dlaczego to jest niedopuszczalne? 

Narodowe Centrum Badania 
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 Dziękuję za uwagę 


