
Zdzisław Chromiński, Krzysztof
Chromiński

Standardy oceny ucznia z
wychowania fizycznego w ujęciu
biologiczno-społecznym
Prace Naukowe. Kultura Fizyczna 4, 261-266

2001



P RA CE  N A U K O W E  Wyżs ze j  Szko ł y  P e d a g o g i c z n e j  w C z ę s t o c h o w i e  
Seria: KULTURA FIZYCZNA z. IV, 2001

Zdzisław Chromiński 
Krzysztof Chromiński

STANDARDY OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

W UJĘCIU BIOLOG1CZNO-SPOŁECZNYM

U podstaw opracowania standardów oceny ucznia z wychowania fizycz
nego leżą następujące funkcje: dydaktyczna, wychowawcza i społeczna. Po
nadto przy ich opracowywaniu należy brać pod uwagę wymagania, jakie ry
sują się we współczesnym świecie:

—  potrzeba wzrostu energii i odporności fizycznej i psychicznej;
—  zwiększenie aktywności fizycznej stanie się jednym z ważniejszych 

środków prewencji;
—  wraz ze wzrostem stresogenności życia i większych obciążeń nauką 

wymagana będzie coraz większa dyscyplina w przestrzeganiu zdro
wego stylu życia;

—  sprawą na dziś staje się potrzeba coraz większego kontaktu ze środo
wiskiem naturalnym;

—  wzrośnie zainteresowanie ćwiczeniami relaksacyjno-koncentru- 
jącymi wzbogacającymi obok aktywności fizycznej nawyki kultural
ne;

—  w najbliższym czasie należy spodziewać się wzrostu zainteresowania 
wzbogaceniem intelektualnym aktywności ruchowej;

—  kształtowanie wyobraźni jak i potrzeba sukcesu wpływać będą na do
bór treści programowych;

Wychowanie fizyczne winno odpowiadać na potrzeby społeczne, przygo
tować młodego człowieka do wzrostu dynamiki i rytmu zachodzących prze
mian. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie zdrowia, gdzie ważną 
rolę odgrywa równowaga dynamiczna, tak charakterystyczna dla wszystkich 
żywych organizmów. Dlatego też ważną sprawą w dzisiejszych czasach staje
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się poszerzenie granic adaptacyjnych organizmu w sferze fizycznej jak  i psy
chicznej oraz poprawa ich sprawności. A. F. Capra (1987) zauważa: „Żyjemy 
dziś w świecie globalnie współuzależnionych zjaw isk biologicznych, psycho
logicznych, społecznych i środowiskowych [...] Potrzebujemy nowej wizji 
rzeczywistości, m uszą ulec zmianie nasze dotychczasowe myślenie, percepcja 
i w artości” . Nowa w izja rzeczywistości odnosi się do uświadom ienia sobie 
wzajemnych powiązań i zależności, które łączą wszystkie zjaw iska fizyczne, 
biologiczne, psychiczne, społeczne i kulturowe. Uważa się, że początki zm ia
ny „paradygm atu” przechodzenia od m echanistycznej do holistycznej koncep
cji rzeczywistości zaczynają ju ż  być widoczne we wszystkich dziedzinach 
obecnej dekady. Coraz bardziej rysują się trzy typy nowych potrzeb (Delphi 
1997):

—  zapotrzebow anie systemu produkcji i dystrybucji na nowe typy ro 
botników;

—  konieczność partycypacji, integracji ciągle rosnącej części społeczeń
stwa w zm ieniające się systemy rządów i podejm owania decyzji;

—  postępujące przyspieszenie tempa zmian systemowych rodzi sprzecz
ność między nauczycielami i adm inistracją, przedstawicielam i po
przedniej generacji, dziećmi mającymi kontakt ze w spółczesnością 
oraz gwałtownie zm ieniającą się wiedzą, środowiskiem i technolo
giami oraz brakiem wizji i niekom petencją polityków.

Pytanie podstawowe: jak  każdy człowiek może zdobywać kulturę ogólną, 
jak  rozwinąć jego  przydatność do zatrudnienia i zdolności do aktywności eko
nom icznej?

Odpowiedzi:
—  człow iek przyszłości coraz bardziej będzie zmuszony do uczestnictw a 

w sytuacjach kompleksowych, które rozw ijają się w sposób nieprze
widywalny, a których rozumienie winno być coraz większe;

—  rozumienie św iata jes t możliwe wtedy, gdy można postrzegać jego  
sens, rozumować jego  funkcjonow anie i odnaleźć w tym sw oją drogę.

Zarysowane przez Komisję Europejską kierunki dalszego rozwoju eduka
cji oraz przesłanki m erytoryczne przedmiotu wychowanie fizyczne oraz „racja 
stanu” w skazują na potrzebę integracji systemowej wychowania fizycznego 
z edukacją ekologiczną i zdrowotną, co łączy się z tzw. „nauczaniem  cało
ściowym ” . Na ukształtowanie się nauczania całościowego miały wpływ: m e
toda ośrodków zainteresowań Owidiusza D erdy’ego (1871 -  1931), nauczanie 
łączne Karola Linkickiego (1884 -  1938) oraz techniki Celestyna Freineta 
(1896 -  1966). Integracja to swoiste zespolenie się, tw orzenie całości z części, 
przy czym ta całość nie jes t sum ą elementów, ale je s t now ą jakością. Stąd też 
proponowana integracja winna stanowić now ąjakość. W ramach nurtu eduka
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cji alternatywnej w Polsce prezentuje się koncepcję antypedagogiki. Jej zało
żenia to wychowanie w wolności, tzn. wychowanie do twórczego działania 
człowieka, a w tym większe otw arcie na spontaniczność i potrzeby dzieci. 
W ychowanie w tym ujęciu to długi i żmudny proces wym agający zaangażo
wania zarówno dzieci, jak  i nauczycieli oraz samych dzieci, które powinny 
zm ierzać „do pewnego rodzaju doskonałości” (Franczak K., N iew ęgłowski J., 
1995). „Integracja jes t procesem dostosowania do siebie zachowań ludzi 
w grupie oraz pozytywnym skutkiem tego procesu, wyrażającym  się w zhar
m onizowaniu jednostek  zbiorowości społecznej oraz akceptacja i wspólnych 
wartości i norm ” (por. Nowy Leksykon , 1998).

Tak więc wzbogacenie wychowania fizycznego o nowe treści w ychow a
nia zdrowotnego i ekologicznego przyczyniłoby się do wzrostu autorytetu tak 
zintegrowanego przedmiotu. W zbogacenie każdego z tych przedm iotów
0 bieżące w spółdziałanie z innymi przyniesie szereg nowych spostrzeżeń, 
które spow odują wzrost jego  skuteczności nauczania i wychowania oraz 
oszczędności. Ponadto bogaty zasób treści program owej, metod, środków
1 form prowadzenia zajęć uczyni tak zintegrowany przedm iot bardziej intere
sującym dla uczniów. Być może przyczyni się to do wzrostu zainteresowań 
tym przedmiotem i zrozum ienia procesów oraz wzajemnych związków 
w kształtowaniu prokreacyjno-sportowych, zdrowotnych i ekologicznych po
staw. Spowoduje to wzrost rangi społecznej tego przedm iotu. Program i zało
żenia przedm iotu „wychowanie fizyczne i zdrow otne” zostało sprawdzone 
z pozytywnym skutkiem w ramach eksperym entu radomskiego w latach 
1992/93 i w ramach eksperym entu warszawskiego w latach 1997/98 (C hro
miński Z, 1998, 1999).

Założenia m etodologiczne
Opracowanie standardów oceny ucznia przebiegało poprzez następujące 

etapy:
1) opracow anie i wdrożenie testu sprawności fizycznej do wszystkich 
szkół w Polsce (Zarządzenie M inistra Oświaty z 14.05.1985). Test ten 
wytrzymał próbę czasu i w tej chwili je s t najpopularniejszy w Polsce. 
Dokonano jedynie zamiany piłki lekarskiej 3 kg na 2 kg u dziewcząt 
w rzucie oburącz w tył nad głową,
2) przyjęto następującą kolejność opracow ania standardów oceny 
ucznia z wychowania fizycznego (zdrowotnego i ekologicznego):
—  opracowanie celów wychowania fizycznego (zdrow otnego i 

ekologicznego);

—  opracowanie kryteriów oceny na podstawie celów;
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—  przyjęcie stosownych metod dla poszczególnych kryteriów;

—  opracow anie wskaźników oceny;

3) dokonano opracow ania trzech wariantów oceny ucznia z wychowa
nia fizycznego.

Dwa spośród nich zostały próbnie wdrożone do praktyki w ramach prze
prowadzonych eksperymentów. W szystkie 3 warianty aktualnie są wdrażane 
przez absolwentów  Podyplom owych Studiów W ychowania Fizycznego, 
Zdrow otnego i Korektywy W SP —  TW P w W arszawie.

Pierwszy wariant standardów oceny ucznia z wychowania fizycznego
Pierwszy cel: nauczanie podstawowych um iejętności ruchowych
Kryterium: treści programowe przewidziane dla danej klasy.
Metoda: ocena przy pomocy sędziów kompetentnych (nauczyciel w ycho

wania fizycznego i 2 uczniów z klasy, w której odbywa się ocena).
W skaźniki: ocena szkolna —  6,5,4,3,2,1.

Drugi cel: osiągnięcie jak  najszerszego potencjału motorycznego.
Kryterium: potencjał motoryczny szeroki, średni, wąski.
Metoda: test sprawności fizycznej w opracowaniu własnym:

—  dziew częta i chłopcy: klasy I -  III; 40 m ze startu wysokiego; rzut 
1 kg (klasa I i II) i 2 kg (klasa III) piłką lekarską oburącz w tył przez 
głowę, trucht z prędkością 7 - 8  min/km przez 5 min (klasa I), 7 min 
(klasa II) i 10 min (klasa III),

—  dziew częta i chłopcy klasy IV szkoły podstawowej i starsze oraz 
szkoły ponadpodstawowe:

—  bieg na 60 m ze startu niskiego

—  rzut 2 kg (dziew częta) i 3 kg (chłopcy) piłką lekarską oburącz w tył 
przez głowę

—  bieg na 600 m (dziewczęta) i 1000 m (chłopcy).

W skaźniki: nauczyciel wychowania fizycznego winien przeprowadzić ba
dania sprawności fizycznej w szkole testem przedstawionym powyżej, który 
posiada w ysoką trafność i rzetelność oraz je s t prosty, możliwy do przeprow a
dzenia prawie w każdych warunkach. Po przeprowadzonych badaniach należy 
obliczyć średnią arytm etyczną oddzielnie dla dziewcząt i chłopców  w ramach 
poszczególnych roczników. Średnie te winny obow iązyw ać przez pięć lat 
w ramach tej samej liczby godzin obowiązkowych zajęć w ychowania fizycz
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nego. W skaźniki oceny z tytułu sprawności fizycznej przedstaw iają się nastę
pująco:

—  ocenę celującą i bardzo dobrą otrzym uje uczeń, który uzyskał w szyst
kie wyniki w poszczególnych próbach testu równe lub lepsze od 
średniej arytmetycznej (tzw. potencjał motoryczny szeroki)

—  ocenę dobrą otrzym uje uczeń, który uzyskał wyniki odpow iadające 
średniej arytmetycznej lub lepsze tylko w dwóch próbach testu (tzw. 
potencjał m otoryczny średni)

—  oceną dostateczną i dopuszczającą otrzym uje uczeń, który uzyskał 
wynik odpowiadający średniej arytmetycznej lub lepszy w jednej 
próbie testu (tzw. potencjał motoryczny wąski).

Uczniowi, który na przestrzeni roku szkolnego dokonał postępu w m ini
mum dwóch próbach, podwyższa się ocenę o jeden  stopień z tytułu spraw no
ści fizycznej.

Trzeci cel: kształtowanie postaw prorekreacyjno-sportowych, ekologicz
nych i zdrowotnych.

M etoda: sam oocena ucznia wobec całej klasy przy uwzględnieniu nastę
pujących kryteriów: zasobu posiadanych wiadom ości, określenia stopnia 
w ielkości zaangażowania i dokonanych prac.

W skaźniki: ocena szkolna —  6,5,4,3,2,1.

C zwarty cel: odnoszenie sukcesów.
M etoda: sam oocena ucznia wobec całej klasy przy uwzględnieniu kryte

riów: dziedzina, wielkość sukcesów i ich częstotliwość.
O cena szkolna —  6,5,4,3,2,1.

Piąty cel: opanowanie podstawowych um iejętności z zakresu wychowania 
fizycznego, zdrowotnego i ekologicznego —  umiejętność: organizacji pro
stych im prez i zawodów, sędziowania i prowadzenia zajęć.

Kryteria: wybrany zestaw um iejętności.
M etoda: sprawdzian praktyczny.
4) W skaźniki: ocena szkolna —  6,5,4,3,2,1.
Z ocen cząstkowych otrzym ujem y ocenę łączną.
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SUMMARY
Z d z is ła w  C h ro m iń sk i  

K r z y s z to f  C h ro m iń sk i

STANDARDS OF ASSESSMENT OF A PUPIL IN PHYSICAL EDUCATION 
IN BIOLOGICAL AND SOCIAL TERMS

The grounds for establishing standards of pupil assessment in Physical Education 
are formed by the didactic, educational and social functions. The authors present stages 
of establishing standards for pupil assessment. The first variant of standards of pupil 
assessment in Physical Education is described.


