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Streszczenie. Celem pracy było poznanie kryteriów ocen z wychowania fizycznego (wf) w percepcji 
nauczycieli. W badaniu uczestniczyło 68 nauczycieli wf, w tym 40 – kobiet i 28 – mężczyzn. Badani byli 
studentami studiów podyplomowych Wydziału wychowania fizycznego, Szkoły Wyższej im. Pawła 
Włodkowica w Płocku. Na potrzeby pracy opracowano kwestionariusz ankiety, który zawierał piętnaście pytań 
zamkniętych. Ułożono je w trzy bloki tematyczne: określające stosunek uczniów do przedmiotu, nauczyciela i 
do realizowanych przez niego zajęć. Analiza zebranych danych wykazała, że nauczyciele kobiety częściej niż 
mężczyźni cieszyły się większym zaufaniem uczniów, którzy często zwracali się do nich z problemami 
niezwiązanymi z programem zajęć, przejawami chęci uczestniczenia w prowadzonych przez nich zajęciach 
dodatkowych, przekonaniu, że różnorodność stosowanych prze nich ćwiczeń odpowiada uczniom. Natomiast 
mężczyźni w odróżnieniu do kobiet częściej u uczniów dostrzegali przejawy zachowań świadczących o ich 
zdyscyplinowaniu (np. punktualne przybywanie na zajęcia), chęci uczestniczenia w nich oraz, że intensywność i 
tempo prowadzonych przez nich zajęć „zawsze” odpowiadały uczniom.  
Słowa kluczowe: ocena szkolna, kryteria ocen z wf, wychowanie fizyczne 
Annotation. Tadeusz Jasiński. Criteria of the school grade of physical education perceived by teachers. 
The study aimed at recognizing criteria of grades in physical education perceived by teachers. The study 
involved 68 teachers of physical education: 40 women and 28 men. Participants of the study were postgraduate 
students of the Physical Education Faculty at the Paweł Wołodkowic Higher School in Płock. A questionnaire 
containing 15 closed questions was specifically designed for the purpose of this study. Questions were arranged 
into 3 blocks: attitude of students toward physical education, attitude to the teacher, and attitude to the realized 
activities. Analysis of the obtained data has showed that pupils more frequently trusted female teachers than 
male teachers. Pupils more often talked with female teachers about their problems not related to the physical 
education programs, declared a will to participated in the extra programs, and shared an opinion that the variety 
of exercises is accepted by them. Male teachers, contrary to female teachers, more often noted behavior 
confirming discipline of their pupils (i.e. coming to the gym in time), a will to participate in the sports activities, 
and acceptance of both intensity and pace of exercises “any” time.  
Key words: School grades, criteria of grades of physical education, physical education. 
Аннотация. Ясински Тадеуш. Критерии физического воспитания в школе, воспринятые 
преподавателями. Исследование направлено на оценку критериев физического воспитания, 
воспринятых преподавателями. Опрошено 68 преподавателей физического воспитания: 40 женщин и 28 
мужчин. Участники исследования – это студенты и аспиранты факультета физического воспитания 
высшей школы в Плоцке. Анкетный опрос содержал 15 закрытых специально разработанных вопросов. 
Вопросы были разделены на 3 блока: отношение студентов к физическому воспитанию, отношение 
преподавателя и отношение к реализуемым действиям. Анализ полученных данных показал, что 
студенты чаще доверяли преподавателям женщинам, чем преподавателям мужчинам. Участники опроса 
чаще говорили с преподавателями женщинами об своих проблемах, не связанных к программам 
физического воспитания, изъявляли желание участвовать в дополнительных программах и разделяли 
мнение о необходимости разнообразить упражнения. У преподавателей мужчин, в отличие от 
преподавателей женщин, чаще отмечены действия, направленные на соблюдение дисциплины среди 
студентов (своевременный приход в спортивный зал), желания заниматься спортивными упражнениями 
интенсивно и в "любое" время.  
Ключевые слова: школьные критерии, критерии оценки физического воспитания, физическое 
воспитание. 
Анотація. Ясински Тадеуш. Критерії фізичного виховання в школі, сприйняті викладачами. 
Дослідження спрямоване на оцінку критеріїв фізичного виховання, сприйнятих викладачами. Опитано 68 
викладачів фізичного виховання: 40 жінок і 28 чоловіків. Учасники дослідження - це студенти й 
аспіранти факультету фізичного виховання вищої школи в Плоцьку. Анкетне опитування містило 15 
закритих спеціально розроблених питань. Питання були розділені на 3 блоки: відношення студентів до 
фізичного виховання, відношення викладача й відношення до реалізованих дій. Аналіз отриманих даних 
показав, що студенти частіше довіряли викладачам жінкам, ніж викладачам чоловікам. Учасники 
опитування частіше говорили з викладачами жінками про свої проблеми, що не зв'язані з програмами 
фізичного виховання, виявляли бажання брати участь у додаткових програмах і поділяли думку про 
необхідність різноманітити вправи. У викладачів чоловіків, на відміну від викладачів жінок, частіше 



відзначені дії, спрямовані на дотримання дисципліни серед студентів (своєчасний прихід у спортивний 
зал), бажання займатися спортивними вправами інтенсивно й в "будь-яке" час.  
Ключові слова: шкільні критерії, критерії оцінки фізичного виховання, фізичне виховання. 
 

Wprowadzenie 
Wśród nauczycieli, nie tylko wychowania fizycznego, panuje powszechna zgoda, że „ocena szkolna 

stanowi integralną część procesu kształcenia i jest ważnym instrumentem działania pedagogicznego”. Znacznie 
więcej wątpliwości pojawia się przy próbie zdefiniowania pojęcia „ocena szkolna”. Czym właściwie ona jest? 
Jakie kryteria przyjęto dla jej urzeczywistnienia? Czy ocena szkolna powinna być opisowa, zawierająca 
uzasadnienie np. dotyczące szybkości, dokładności lub trwałość uczenia się? Cyfrą (utrwaloną w tradycji 
kształcenia), na arbitralnie przyj ętej skali, pokazującej miejsce ucznia na tle rówieśników? Może ściśle określoną 
normą – obszaru przyspieszonego, prawidłowego lub opóźnionego rozwoju psychofizycznego? Swoistym 
porównaniem modyfikacji utrwalonych zmian w zachowaniu, dotyczących procesów poznawczych lub 
kształtowania się zdolności motorycznych? Próba odpowiedzi na którekolwiek z tych pytań wywołuje kolejne 
wątpliwości. Na przykład, czy obserwowalne zmiany w zachowaniu są wynikiem procesu dojrzewania 
(psychicznego, fizycznego), czy rezultatem świadomego oddziaływania nauczyciela i aktywności ucznia, 
(bowiem „można konia doprowadzić do wodopoju, ale nie można go zmusić by się napił wody”)? 

Zdaniem Niemierko (2002 s. 184) ocena szkolna to informacja o wyniku uczenia się wraz 
z komentarzem. Kiedy informacja stanowi treść przekazywaną w procesie komunikacji między dwoma układami 
względnie odosobnionymi to musimy określić nie tylko nadawcę, lecz także odbiorcę, a przynajmniej – adresata 
informacji. Tym adresatem jest przede wszystkim uczeń jako podmiot procesu uczenia się, a więc główny 
dysponent sił i środków potrzebnych do opanowania przewidzianych czynności. Dopiero wtórnie ocena jest 
kierowana do rodziców ucznia, władz szkolnych i społeczeństwa, czuwającego nad jakością wykształcenia 
uzyskiwanego przez młode pokolenie. Także Stróżyński (2003) uważa, że ocena musi zostać wyposażona w 
komentarz i nie powinno to być tylko uzasadnienie przyczyny postawienia takiego czy innego stopnia, ponieważ 
nie byłoby to użyteczne dla ucznia, a jedynie mogłoby zaspokoić jego poczucie sprawiedliwości. Nauczyciel w 
przypadku każdej oceny powinien wskazać uczniowi sposób uzyskania lepszego wyniku lub doskonalszego 
wykonania zadania. I to dotyczy nie tylko ocen najniższych, ale także najwyższych (s. 25). 

Natomiast ocenianie szkolne definiuje się jako: „nieustający proces gromadzenia i interpretowania 
informacji w celu wartościowania decyzji podejmowanych w trakcie konstrukcji systemu kształcenia” (Davis 
1983 s. 116). 

Problem oceny ucznia z wychowania fizycznego budzi wiele kontrowersji. Oceniać czy nie? Jaką formę 
oceny stosować? Pojawiają się opinie o konieczności istnienia oceny z wychowania fizycznego, jak też o jej 
destrukcyjnym znaczeniu dla ucznia. Zdaniem Arends (1998) „według jednych oceny dehumanizują edukację, a 
między nauczycieli i uczniów wprowadzają nieufność. Inni powiadają, że ocenianie i porównywanie uczniów 
wywołuje szkodliwy lęk, a u uczniów źle ocenionych wytwarza poczucie małej wartości. Ale nawet ci, którzy 
kontroli i ocenie przyznają istotną rolę, często potępiają stosowaną praktykę niepohamowanej rywalizacji. Dla 
jeszcze innych stopnie szkolne to „gumowa centymetrówka” do mierzenia nauczycielskich fanaberii, nie za ś do 
kontroli osiągnięcia ważnych celów pedagogicznego”. Zdaniem cytowanego autora, niezależnie od krytyki i 
sporów, uczniów wciąż się kontroluje i ocenia, a sposób, w jaki to się robi, w ogólnych zarysach prawie nie 
zmienia się od wieku (s. 214-217). 

Strzyżewski (1986) uważa, że „w wychowaniu fizycznym nauczyciel ustawicznie obserwuje i kontroluje 
osiągnięte wyniki przez uczniów, lecz ocena wyników końcowych współpracy nauczyciela z uczniami, związana 
z postawieniem oceny na świadectwie szkolnym, wymaga dodatkowych wyjaśnień i uściślenia kryteriów oceny” 
(s. 221). Zdaniem cytowanego autora „o jakości wystawionej oceny winien decydować poziom, jaki reprezentuje 
uczeń w zakresie poszczególnych kryteriów. Na końcową ocenę powinny składać się oceny cząstkowe uzyskane 
w toku obserwacji, kontroli i samokontroli oraz dodatkowo – w przypadku ekstraocen – takie komponenty, jak 
aktywność pozalekcyjna, wyniki i osiągnięcia sportowe (s. 226). 

Bielski (1981), Bozinowska i Obłończyk (1997) wymieniają po 8 kryteriów klasyfikowania uczniów z 
wychowania fizycznego. Nie trudno zauważyć, że wśród kryteriów zalecanych, przez tych autorów, przy 
wystawianiu oceny z wychowania fizycznego znajdują się i takie, które trudno nazwać merytorycznymi. Na 
przykład „postawa społeczna ucznia i jego stosunek do ćwiczeń”, „współpraca z nauczycielem i uczniami” czy 
„zaangażowanie poza lekcją wychowania fizycznego”.  

Celem pracy było poznanie kryteriów ocen z wychowania fizycznego w percepcji nauczycieli. Cel ten 
starano się zrealizować poprzez próbę odpowiedzi na następujące pytanie: 

1. W jakim stopniu ocena z wychowania fizycznego jest konsekwencją stosunku uczniów do przedmiotu, 
nauczyciela i realizowanych przez niego zajęć? 

Metoda i materiał badań 
W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Technikę stanowił kwestionariusz ankiety, 

który zawierał piętnaście pytań zamkniętych. Ułożono je w trzy bloki tematyczne: określające stosunek uczniów 



do przedmiotu, nauczyciela i do realizowanych przez niego zajęć. Zadaniem badanych było dokonanie wyboru 
jednego z pięciu wariantów odpowiedzi, którym były przyporządkowane cyfry od jednego do pięciu. 
Zaznaczenie odpowiedzi 1 znaczyło „nigdy”, 2– „rzadko”, 3– „czasami”, 4– „często” i 5– „zawsze”. Ankietę 
zamykała nota biograficzna, w której pytano badanych o ich płeć, wiek i rodzaj posiadanej specjalizacji 
nauczycielskiej.  

W badaniu uczestniczyło 68 nauczycieli wychowania fizycznego, w tym 40 – kobiet i 28 – mężczyzn. 
Badani byli studentami studiów podyplomowych Wydziału wychowania fizycznego Szkoły Wyższej im. Pawła 
Włodkowica w Płocku (SWPW). Wiek badanych zawierał się w przedziale od 23 – 50 lat (M=33,235; SD= 
8,631). Kobiety okazały się młodsze od mężczyzn średnio ok. 3 lata (M G1= 31,30; SD=7,606 i G2= 36,00; 
SD=9,372). Ilustrację analizowanych danych stanowi ryc. 1.  
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Ryc. 1. Średnia wieku badanych nauczycieli zróżnicowanych ze względu na płeć. 
 

Wyniki 
Stosunku uczniów do przedmiotu wychowanie fizyczne 
Stosunek uczniów do przedmiotu najczęściej wyraża się w pewnej ich postawie obserwowanej poprzez 

określone zachowanie.  
Analiza zebranych danych wykazała, że w opinii respondentów uczniowie na ogół „często” lub „zawsze” 

punktualnie przybywali na zajęcia z wychowania fizycznego. Tak uważało 75% kobiet i ok. 86% mężczyzn. W 
grupie kobiet ¼ z nich uważała, że ich uczniowie „czasami” byli punktualni. 

Stosunkowo mniej tak pozytywnych ocen odnotowano w odpowiedziach nauczycieli na pytanie „czy 
uczniowie są przygotowani do zajęć wraz z dzwonkiem?”. W tym przypadku połowa kobiet uważała, że 
„często” ich uczniowie byli przygotowania do zajęć z chwilą ich rozpoczęcia. Niemniej ok. 35% z nich było 
zdania, że „rzadko” lub „czasami” uczniowie byli przygotowania do zajęć wraz z dzwonkiem. Natomiast 15% 
nauczycielek dokonało wyboru odpowiedzi typu „zawsze”. Z kolei ok. 64% mężczyzn uważało, swoich uczniów 
za „zawsze” przygotowanych do zajęć równo z dzwonkiem. Niemniej ok. ¼ z nich była zdania, że uczniowie 
„rzadko” lub „czasami” byli przygotowania do zajęć w chwili ich rozpoczęcia.  

Zdaniem, zarówno kobiet jak i mężczyzn uczniowie „często” lub „zawsze” wykazywali chęć 
uczestnictwa w prowadzonych przez nich zajęciach. Takich wyborów odpowiedzi w grupie kobiet 
zaobserwowano ok. 90%, a u nauczycieli mężczyzn ok. 83%. Pojedyncze osoby wybierały odpowiedź typu 
czasami. Wysoką chęć uczestnictwa uczniów w zajęciach prowadzonych przez tę grupę nauczycieli może 
sugerować fakt, że żaden z nich nie wskaza ł odpowiedzi typu „nigdy” czy „rzadko”. 

Kolejny przejaw stosunku uczniów do przedmiotu, to posiadanie odpowiedniego stroju na zajęciach. W 
tym przypadku okazało się, ok. ¾ nauczycieli kobiet i ok. 68% mężczyzn zaobserwowało u uczniów odpowiedni 
strój na zajęciach z wychowania fizycznego (odpowiedzi typu „często” i „zawsze”). Niektórzy nauczyciele byli 



odmiennego zdania i stwierdzali, że uczniowie „czasami” posiadali odpowiedni strój na zajęciach (kobiety 20% 
i mężczyźni ok. 21%). 

Zróżnicowane rezultaty zaobserwowano analizując dane uzyskane z odpowiedzi nauczycieli na pytanie 
„czy po skończonej lekcji, uczniowie interesują się tematem kolejnych zajęć?”. W grupie nauczycieli kobiet ok. 
40% z nich uważało, że „czasami”: 35%, że „często” a 1/5, że „zawsze”. Dwie nauczycielki (5%) były zdania, że 
uczniowie „rzadko” interesowali się tematem przyszłych zajęć. W grupie mężczyzn ok. 36% z nich było zdania, 
że uczniowie „czasami” interesowali się tematem kolejnych zajęć. Częstość wyborów pozostałych odpowiedzi 
typu „rzadko”, lub „często” i „czasami” była podobna (po ok. 21%). 

Stosunek uczniów do nauczycieli wychowania fizycznego 
Określając stosunek uczniów do nauczycieli wf. w pierwszej kolejności zwrócono się do respondentów z 

pytaniem „czy uczniowie zwracają się do Pani/Pana z należytym szacunkiem”? Odsetek odpowiedzi 
pozytywnych w grupie kobiet i mężczyzn był podobny. Dominowały wybory odpowiedzi typu „zawsze” (65% i 
ok. 57%) i „często”, których łączna wartość u kobiet wynosiła 90%, a u mężczyzn 100%. Dwie kobiety (5%) 
było zdania, że „rzadko” uczniowie zwracali się do nich z należytym szacunkiem. 

Szczególnym przejawem pozytywnego stosunku uczniów do nauczyciela jest zwracanie się do niego z 
problemami niezwiązanymi z przedmiotem (często osobistymi), albowiem wymaga to pewnej dozy zaufania. W 
tym przypadku, zgodnie z oczekiwaniami, nauczyciele kobiety częściej niż mężczyźni spotykały się takimi 
zachowaniami uczniów (odpowiedzi typ „często” – 60% i „zawsze” – 10%). W dalszej kolejności ok. 25% z 
nich było zdania, że uczniowie „czasami” zwracali się do nich z problemami niezwiązanymi z zajęciami. W 
grupie mężczyzn, ok. 50% z nich także zaobserwowała podobny typ zachowań uczniów. Niemniej blisko 36% 
stwierdziło, że uczniowie „czasami” zwracali się do nich z problemami niezwiązanymi z zajęciami. Nieliczni 
nauczyciele „rzadko” lub „zawsze” (po 2 osoby) spotykali się z takimi zachowaniami u uczni ów. 

W kolejnym pytaniu skierowanym do nauczycieli wychowania fizycznego zawarta była samoocena 
prowadzonych zajęć. W tym przypadku to mężczyźni częściej byli zdania niż kobiety, że „zawsze” „uczniom 
odpowiadała forma prowadzenia przez nich zaj ęć (mężczyźni 50%, kobiety 45%). Natomiast suma odpowiedzi 
typu „często” i „zawsze” wykazała, że kobiety zdecydowanie częściej uważały, że uczniom odpowiadała forma 
prowadzonych przez nie zajęć (kobiety 85%, mężczyźni ok. 78%). Nieliczni nauczyciele obu grup byli zdania, 
że uczniom „czasami” odpowiadała forma prowadzonych przez nich zajęć (odpowiednio 15% i ok. 21%). 

Analiza odpowiedzi respondentów na kolejne pytanie ujawniła, że ich uczniowie na ogół „często” lub 
„zawsze” wykonywali wszystkie polecenia związane z przedmiotem. Tak uważało łącznie ok. 95% kobiet i ok. 
86% mężczyzn. Pomimo nieznacznych różnic częstości występowania tych odpowiedzi okazało się, że ok. 50% 
mężczyzn było zdania, że uczniowie wykonywali wszystkie polecenia związane z przedmiotem. Pojedyncze 
osoby w obu grupach dokonywały wyboru odpowiedzi typu „czasami” (5% i ok. 14%). 

Prawdopodobnie najbardziej oczekiwanym przejawem pozytywnego stosunku do nauczyciela jest chęć 
uczestnictwa uczniów w prowadzonych przez niego dodatkowych zajęciach z wychowania fizycznego. W tym 
przypadku odpowiedzi nauczycieli okazały się bardziej zróżnicowane ze względu na ich p łeć. Okazało się, 
bowiem że 85% kobiet i ok. 64% mężczyzn „często” i „zawsze” obserwowali u uczniów chęć do uczestniczenia 
w prowadzonych przez nich dodatkowych zajęciach z wf. U nauczycieli mężczyzn ujawniono stosunkowo 
znaczny odsetek odpowiedzi (28%), że uczniowie „czasami” przejawiali chęć uczestnictwa w zajęciach 
dodatkowych. Dwóch nauczycieli „nigdy” nie zaobserwowało u uczniów takich przejawów zachowania. 

Stosunek uczniów do zajęć 
Przyjmuje się, że różnorodność ćwiczeń stosowanych na zajęciach z wychowania fizycznego wzmaga 

pozytywny stosunek uczniów do zajęć. Badanych nauczycieli proszono o odpowiedzi na pytanie „czy uczniom 
odpowiada różnorodność stosowanych prze nich ćwiczeń”? Częstość wyborów odpowiedzi w grupie kobiet i 
mężczyzn była podobna. Wśród kobiet dominowały odpowiedzi typu „często” i „zawsze” (65% i 20%), a u 
mężczyzn „często” (ok. 57%) i czasami (ok. 28%). Nieliczne osoby z grupy kobiet wybierały odpowiedzi typu 
„czasami”, a w grupie mężczyzn określone jako „zawsze” (po ok. 15% dokonanych wyborów). 

Wszystkie z możliwych wyborów pojawiły się w odpowiedziach na pytanie „czy poziom trudności 
stosowanych przez Panią/Pana ćwiczeń nie przewyższa możliwości uczniów?” Odsetek tych odpowiedzi w 
grupach nauczycieli kobiet i mężczyzn okazał się podobny. Około 1/3 respondentów była zdania, że „rzadko” 
stosowane przez nich ćwiczenia nie przewyższały możliwości uczniów. Niemniej ok. ¼ nauczycielek uważała, 
że „czasami”, mężczyźni, że „często” (ok. 21%) ćwiczenia nie przewyższały możliwości uczniów. Analiza sum 
odpowiedzi typu „zawsze” i „często” ujawniła, że w opinii ok. 35% nauczycieli poziom trudności stosowanych 
przez nich ćwiczeń nie przewyższał możliwości uczniów.  

Zdaniem respondentów także intensywność i tempo prowadzonych przez nich zajęć odpowiadał ich 
uczniom. Tak uważało 90% kobiet i 78% mężczyzn (odpowiedzi typu „zawsze” i „często”). Odnotować należy, 
że w opinii ok. 57% mężczyzn intensywność i tempo prowadzonych przez nich zajęć „zawsze” odpowiadały 
uczniom. W grupie kobiet, tak zdecydowanych wyborów odnotowano 35%. 

Analiza częstości odpowiedzi na pytanie „czy uczniowie na prowadzonych przez Panią/Pana zajęciach 
mogą rozwijać poziom swojej sprawności fizycznej?” ujawniła pewną zgodność wśród nauczycieli. 



Respondenci, bowiem najczęściej dokonywali dwóch wyborów typu „często” i „zawsze”. Różnice w częstości 
odpowiedzi kobiet i mężczyzn pojawiły się w ich opiniach, co do „możliwości uczniów rozładowania swojej 
energii na prowadzonych przez nich zajęciach”. W tym przypadku, „zawsze” uważało 85% kobiet i 42% 
mężczyzn. Suma obu wyborów typu „często” i „zawsze” zawierała 100% odpowiedzi. 

Porównanie istotności różnic rozkładów odpowiedzi nauczycieli na pytania kwestionariusza ankiety 
wykazało, znamienne różnice w częstości ich wyborów w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczył odpowiedzi 
na pytanie „czy uczniowie wykazują chęć uczestniczenia w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez 
Panią/Pana? W tym przypadku nauczyciele kobiety istotnie częściej w sensie statystycznym niż mężczyźni 
dostrzegały u swoich uczniów chęć uczestniczenia w dodatkowych zajęciach z wf (t=2,518, p=0,014). Kobiety 
także, znamiennie częściej niż mężczyźni były zdania, że ich uczniowie mają możliwość rozładowania swojej 
energii na prowadzonych przez nie zajęciach z wychowania fizycznego(t=4,018, p=0,000). Pozostałe różnice 
rozkładów analizowanych odpowiedzi aczkolwiek widoczne, okazały się nieistotne statystycznie.  

Szczegółowe dane przeprowadzonych analiz zawiera tabela 1, gdzie przyjęto następujące oznaczenia: 
P10 i następne – numer kolejnego pytania, M – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, t – wartość 
statystyki testu T, df – liczba stopni swobody i p – poziom istotności różnicy przy p<0,05. 

Tabela 1.  
Porównanie istotności różnic rozkładów odpowiedzi badanych na pytania kwestionariusza ankiety. Test T – 

Studenta dla grup niezależnych 
Grupująca: PŁEĆ  
Grupa 1: G1: kobiety (n=40) 
Grupa 2: G2: mężczyźni (n=28) 
 

Zmienne M G1 M G2 SD G1 SD G2 t df p 
P10 4,250 3,714 0,707 1,049 2,518 66 0,014 
P15 4,850 4,429 0,362 0,504 4,018 66 0,000 

* w tabeli pominięto różnice nieistotne statystycznie 
 

Dyskusja 
Ocena szkolna, jej istnienie bądź jej brak była tematem wielu dyskusji. Sytuacja oceniania jak i bycia 

ocenianym związana była z człowiekiem od zawsze, pomimo to ocenianie było powodem licznych kontrowersji. 
Jak pisał Arends (1998): "w chwili, gdy użyto pierwszego sprawdzianu i wystawiono pierwszą ocenę, 
rozpoczęły się spory, jak kontrolować i jak oceniać uczniów”. Fakt oceniania i bycia ocenianym wzbudzał 
powszechne nie zadowolenie. 

Również od wielu lat nauczyciele wychowania fizycznego zastanawiają się, jakie przyjąć kryteria oceny 
osiągnięć swoich uczniów, aby była ona jak najbardziej obiektywną, sprawiedliwą i trafną. Albowiem ocena 
wystawiona przez nauczyciela wychowania fizycznego, jest jednocześnie odzwierciedleniem dla ucznia jego 
poziomu wiedzy i sprawności fizycznej. Jest także sygnałem dla ucznia, że w razie jej pogorszenia powinien 
zmotywować się do działania w celu jej poprawy, jednocześnie lepsza ocena informuje o dokonanych postępach 
w nauce.  

Walczak (2001) opisuje trzy funkcje oceny: informacyjną, sumującą, motywującą. Funkcja informacyjna 
jest szczególnie istotna w ocenianiu bieżącym w trakcie roku szkolnego. Natomiast ocena sumująca informuje 
nauczyciela, ucznia, rodziców oraz szkoły wyższego szczebla o poziomie opanowania umiejętności 
wynikających z programu na końcu cyklu(etapu szkolenia). Trzecią funkcją, jaką może spełniać ocena szkolna, 
jest funkcja motywująca. Zdaniem cytowanego autora „o funkcji motywacyjnej oceny szkolnej mówią ci 
pedagodzy, którzy pokładają wiarę w siłę oddziaływania nagradzania i karania poprzez stawianie stopni 
szkolnych. Nie negując całkowicie tego podejścia, należy zwrócić uwagę, iż w praktyce szkolnej ocena jest zbyt 
często nadużywana jako instrument nacisku na ucznia. Taka postawa jest sprzeczna z zasadami koncentrowania 
procesu oceniania na ocenianiu osiągnięć uczniów” (s. 37). 

W Polsce proces ocen z wychowania fizycznego w pewnym zakresie reguluje Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 
szkołach publicznych. Krytyka na temat stawiania stopni była obecna zarówno ze strony uczniów, jak i 
nauczycieli. Jednak uczniowie jak i nauczyciele poświęcali dużo uwagi ocenianiu. Przykładem tego były 
protokoły z podsumowania wizytacji szkół, Kuratorium Oświaty w Łodzi z 1993 roku przedstawiające, że ten 
zabieg zajmował nauczycielom ok.1/3 czasu lekcji. Działo się tak, gdyż mierzenie i następnie przedstawienie 
zdobytych wyników uczniom było dla nich pozytywnym bodźcem w całym procesie kształcenia. Sama ocena 
działała motywującą wobec uczniów. Potwierdzające mogły być tu badania, które przeprowadził F.T. Cellon (za, 
Arends 1998), z których to wynikało, że manipulując oceną można wpłynąć pozytywnie na uczniów przy 
wykonywaniu przez nich podjętych działań. Jednak czemu uczniowie bali się sprawdzianów? Czemu oceny były 
przyczyną konfliktów między nauczycielami a rodzicami?.  



Wydaje się, że za trafne można było przyjąć kryteria z wychowania fizycznego zaproponowane przez 
Bozinowska i Obłończyk (1997), które to chciały umożliwić każdemu uczniowi zdobycie oceny bardzo dobrej. 
Jednak nie zawsze takie rozwiązania były obecne w szkołach. Jedynie uczniowie bardzo sprawni fizyczne mieli 
szansę na ocenę bardzo dobrą. Dlatego przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, każdego ucznia 
trzeba było mierzyć inną miarką. Wielu nauczycieli miało problem, jaką ocenę postawić uczniowi bardzo 
sprawnemu fizycznie, który nie zawsze jednak był obecny na zajęciach lub nie miał stroju. I odwrotnie jak 
nagrodzić ucznia o niższym poziomie sprawności fizycznej za jego punktualność, przygotowanie i aktywną 
postawę wobec kultury fizycznej?  

Pomimo upływu czasu, ciągle aktualne są przemyślenia profesora Przewędy (1977), który pisał 
„porównanie skutków z założonymi zadaniami w trakcie procesu wychowania fizycznego nie jest łatwe, bo 
zadania te są liczne. Porównanie skutków z zadaniami po zakończeniu procesu wychowania fizycznego, np. po 
ukończeniu przez ucznia szkoły, również nie jest łatwe, ponieważ pełne skutki wychowania fizycznego można 
ocenić dopiero po wielu latach, gdy uczniowie będą już ludźmi dorosłymi i sprawdzą się w różnych sytuacjach 
życiowych. Trzecia przyczyna trudności bierze się ze złożonego charakteru wychowania fizycznego. 
Wychowanie fizyczne zakłada kształtowanie zarówno wartości humanistycznych ucznia, jak też biologicznych 
cech jego organizmu. Dlatego nauczyciel wychowania fizycznego, jako jedyny z pedagogów w szkole, musi w 
swojej pracy korzystać w jednakowym zakresie z obu gałęzi wiedzy o człowieku: z nauk humanistycznych i z 
nauk biologicznych. W pierwszym przypadku sprawdza skutki swojej pracy metodami pedagogicznymi, 
psychologicznymi lub socjologicznymi. W drugim, kiedy ocenia wpływ wychowania fizycznego na organizm 
ucznia i jego zdrowie, sięga do metod wypracowanych w fizjologii, medycynie lub antropologii. Przy tym te 
różne sposoby oceny występują często równocześnie, wzajemnie się zazębiają i uzupełniają. A nieraz sobie 
przeszkadzają. Dużo możliwości, jakie stoją do dyspozycji nauczyciela wychowania fizycznego, są w równym 
stopniu jego przywilejem jak i utrudnieniem. Wymaga, bowiem od nauczyciela nie tylko encyklopedycznej 
wiedzy, lecz także trafnych decyzji. Musi on umieć wybrać do oceny najważniejsze cechy ucznia i najtrafniejsze 
metody kontroli. Inaczej mówiąc, nauczyciel w ocenie musi umieć uzyskać optimum, a nie maksimum 
wiadomości o osiąganych skutkach, by móc je porównać z funkcjami założonymi. To optimum informacji jest 
potrzebne nauczycielowi we wszystkich etapach działania: przed rozpoczęciem nauczania (jako informacja o 
warunkach), w trakcie nauczania (jako kontrola przebiegu procesu pedagogicznego) i po zakończeniu edukacji 
(jako ocena finalnych skutków)” (s. 98). 

Rezultaty przeprowadzonych badań ujawniły, że nauczyciele wychowania fizycznego w ocenianiu 
uczniów biorą pod uwagę także kryteria ocen, które jak wcześniej zaznaczono trudno uzna ć za merytoryczne. 
Żadna z badanych osób nie wniosła zastrzeżenia, że ich przy ocenianiu uczniów nie uwzględnia. Nikt z 
respondentów nie zwrócił uwagi, że w pytaniach zawartych w kwestionariuszu ankiety praktycznie nie było 
mowy o sprawności fizycznej, o umiejętnościach ruchowych czy zdolnościach motorycznych lub innych 
aspektach wychowania fizycznego. Kierowane do badanych pytania mogłyby z powodzeniem odnosić się do 
oceny uczniów z innych przedmiotów. Nie zwrócono uwagi, że oceniane były tylko trzy kryteria wymieniane w 
literaturze przedmiotu wśród wielu innych bardziej istotnych przy ocenie postępów z wychowania fizycznego.  

Wnioski 
Na podstawie analizy zebranych danych można sformułować następujące wnioski: 

1. Nauczyciele kobiety częściej niż mężczyźni uważały, że uczniowie darzą ich większym zaufaniem, chętnie 
uczestniczą w prowadzonych przez nie zajęciach dodatkowych oraz, że różnorodność stosowanych na 
zajęciach ćwiczeń odpowiada uczniom.  

2. Nauczyciele mężczyźni w odróżnieniu do kobiet częściej dostrzegali u uczniów przejawy zachowań 
świadczących o ich zdyscyplinowaniu, chęci uczestniczenia w ich zajęciach, oraz, że intensywność i tempo 
prowadzonych przez nich zajęć odpowiadały uczniom. 
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