
PRZEDMIOT: wychowanie fizyczne 

KLASY: VIII  

TERMIN:  18.04. – 22.04.2020 r.  

Temat: Indeks Sprawności Fizycznej – test Krzysztofa Zuchory. Aktywność 
fizyczna a moje zdrowie. 
/2 jednostki lekcyjne/ 

 
 
Ósmoklasisto! W naszej szkole, poziom sprawności fizycznej uczniów, diagnozujemy  

m.in. Testem Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory - dobrze Ci znanym.  Od czwartej klasy 
bowiem, do chwili obecnej, miałaś/eś możliwość sprawdzić swoją wydolność czy sprawność fizyczną 
znanym Ci testem, i to nawet dwa razy w roku: jesienią /wrzesień, październik/ oraz wiosną /maj, 
czerwiec/. Za sobą masz więc już 9-ciokrotną próbę sprawdzenia się testem K. Zuchory - w klasach  
IV – VIII.  Najwyższy czas na Twój ostatni raz… 10! Ale najpierw trochę teorii - dla przypomnienia. 
 
 

Wiadomości teoretyczne: 

 
INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KRZYSZTOFA ZUCHORY  
 
Test pozwala ocenić poziom sprawności fizycznej w zasadzie całej populacji, bo zaproponowane 
ćwiczenia może wykonać każdy od 6 roku życia do późnej starości. Ćwiczenia są dobrane tak,  
aby wymagały zaangażowania mięśni całego ciała. Każdy powinien mieć równe szanse niezależnie  
od wzrostu i ciężaru, dlatego wyniki mierzymy np. własnymi stopami. Główną zaletą testu jest to,  
że pozwala jedną miarą oceniać możliwości dorosłych i dzieci. Ocena minimalna została ustalona  
na takim poziomie, aby mogło ją uzyskać 90 proc. społeczeństwa od 6 do 70 roku życia.  
 
Statystyka mówi, że test wykonuje w Polsce:  

 na ocenę dostateczną - 80 proc. osób;  

 na ocenę dobrą – 60 proc.;  

 na bardzo dobrą – 40 proc.;  

 na wysoką – 20 proc.;  

 na ocenę wybitną – 10 proc. (to olimpijczycy i mistrzowie sportu).  
 

CIEKAWOSTKA - przyjęto, że poziom sprawności 6-latka jest taki sam jak osoby 70-letniej.  
Natomiast największą sprawność mają osoby w przedziale wieku 19–25 lat. Tak więc - największe 
bicie własnego rekordu - jeszcze przed Tobą. 
 

Wiadomości praktyczne: 

Test służy samoocenie – dlatego sprawdź ósmoklasisto, w której jesteś grupie!  
Jeśli nie będziesz usatysfakcjonowana/y wynikiem, możesz go powtarzać codziennie –  
efekty powinny się pojawić już po tygodniu. Swoim sukcesem możesz podzielić się, przesyłając 
wyniki na adres e-mail: wf8sp13@wp.pl do 27 maja, abym mogła porównać je z Twoimi wynikami  
z początku roku. 
UWAGA: Testem tym możesz zdiagnozować swoją rodzinę, zmotywować ich do doskonalenia swojej 

sprawności fizycznej, a przy tym miło spędzić wolny czas. Powodzenia! Trzymam za Ciebie i Twoich 

bliskich kciuki! 
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AKTYWNOŚĆ + SPRAWNOŚĆ + WYDOLNOŚĆ = ZDROWIE 

Ósmoklasisto! Zapoznaj się z zamieszczoną obok prezentacją „Aktywność fizyczna i zdrowie 

prezentacja.ppsx” i dokonaj samooceny swojej sprawności fizycznej. Nie tylko za pomocą  

ISF Zuchory, ale ćwiczeń ruchowych, które mam nadzieję, że towarzyszą Ci na co dzień.  

Pozdrawiamy! 

Nauczyciele wychowania fizycznego: B. Dąbrowska, I. Remisz 


