
PRZEDMIOT: wychowanie fizyczne 
KLASY: VIII  
TERMIN:  4.05. – 8.05.2020 r.  

Temat: Wybitni polscy sportowcy. Mój autorytet w sporcie.  
/2 jednostki lekcyjne/ 

Sportowiec – osoba uprawiająca pewną dziedzinę sportową. Sportowcem jest zarówno osoba 

uprawiająca sport zawodowo, jak i amatorsko, a jej trening opiera się zazwyczaj na odpowiednio 
przygotowanym planie treningowym. Sport ten może wymagać wysiłku fizycznego i zręczności (np. 
piłka nożna), ale również może ograniczać się do zaangażowania umysłu (szachy).  

Medal zdobyty na igrzyskach olimpijskich, to dla wielu zawodników szczyt marzeń. Jednak ten 
poziom mogą osiągnąć tylko nieliczni – najbardziej zmotywowani, najwytrwalsi i najlepsi w swoich 
dyscyplinach. Co charakteryzuje mistrzów olimpijskich? Jakie cechy i umiejętności pozwalają odnieść 
największy sukces w sportowym świecie? 

Cechy mistrza sportu 

1. Zdolność do kontrolowania i radzenia sobie z lękiem 

Mistrzowie olimpijscy nie są nadludźmi, którzy nie denerwują się przed ważnym startem.  
Lęk towarzyszy im, tak jak każdemu innemu zawodnikowi, niezależnie od poziomu sportowego. 
Jednak różnica dotyczy tutaj reakcji na niego. Olimpijczycy potrafią radzić sobie zarówno  
z somatycznymi objawami lęku (np. drżeniem dłoni, „motylkami w brzuchu”), jak i psychologicznymi 
(np. zamartwianie się, problemy z koncentracją czy uogólnione napięcie). Umiejętność kontroli lęku 
może zostać wypracowana podczas treningu mentalnego, np. w poprzez techniki relaksacyjne, 
oddechowe czy pozytywny dialog wewnętrzny. 

2. Pewność siebie 

Pewność siebie to przekonanie, że ma się wystarczające możliwości, by skutecznie poradzić sobie  
z wyzwaniem. To kluczowy czynnik, który decyduje o tym, czy zawodnik zaprezentuje pełnię swojego 
potencjału. Nawet najlepiej wytrenowany i utalentowany zawodnik, nie pokaże 100% swoich 
możliwości, jeśli nie będzie przekonany, że je posiada. 

3. Odporność mentalna 

Mistrzowie olimpijscy są wytrwali, odporni oraz potrafią radzić sobie z przeciwnościami losu.  
Nie oznacza to, że nie przejmują się tym, co ich spotyka. Owszem, dotyka ich to, ale są na tyle 
elastyczni, że potrafią dostosować się do wymogów sytuacji, zastosować sprawdzone strategie 
radzenia sobie, a jeśli zdarza im się dołek, to wychodzą z niego silniejsi i bogatsi o nowe 
doświadczenia. 

4. Sportowa inteligencja 

Zdolność do analizowania, bycia otwartym na innowacje związane z własną dyscypliną. Mistrzowie 
olimpijscy cały czas „zgłębiają” swoją dyscyplinę. Przez to budują doświadczenie, które pozwala  
na podejmowanie dobrych decyzji, często wynikających z „czucia” swojej dyscypliny. Dodatkowo 
potrafią szybko się uczyć i wyciągać wnioski z tego, co się dzieje. 

5. Zdolność do koncentracji  

Zdolność do całkowitej koncentracji na zadaniu, pomaga skierować swoją uwagę tylko na te czynniki, 
które są istotne dla odniesienia zwycięstwa. Jednak podczas rywalizacji, pojawia się także wiele 
innych bodźców, na które trudno nie zwrócić uwagi, np. na kibiców drużyny przeciwnej. Prawdziwy 
sportowy mistrz, potrafi tak skoncentrować się na zadaniu, że zapomina o tym, co się wokół niego 
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dzieje. Nie myśli o tym, co może się wydarzyć, nie przejmuje się tym, na co nie ma wpływu. 
Najważniejsze jest stojące przed nim wyzwanie.  

6. Rywalizacja 

By móc uczestniczyć w rozgrywkach, na najwyższym poziomie, trzeba kochać rywalizację. Zawodnik, 
który najchętniej całkowicie by z niej zrezygnował, będzie miał znacznie utrudnioną drogę po medale. 
Perspektywa zmierzenia się z przeciwnikiem, będzie budziła u niego lęk, a nie ekscytację. Umiłowanie 
do rywalizacji, przejawia się w silnie zadaniowym podejściu, nastawieniu na zwycięstwo, walce  
do samego końca i sportowej rywalizacji. 

7. Etos pracy 

Sport wymaga ciężkiej pracy. Wielokrotnych, żmudnych i męczących powtórzeń. Jednak bez nich, 
wzniesienie się na wyżyny swoich możliwości, nie byłoby możliwe. Mistrzowie olimpijscy, to ludzie 
gotowi na ciężką pracę, silnie zmotywowani, potrafiący przezwyciężyć własne ograniczenia. 

8. Zdolność do ustalania i realizowania celów 

Odpowiednie ustalenie celów, to jeden z kluczowych elementów decydujących o sukcesie w każdej 
dziedzinie. Końcowe zwycięstwo wymaga długiej drogi, w trakcie której łatwo o zniechęcenie.  
Kiedy przez długi czas, nie widać efektów, zmotywowanie się do kontynuowania ciężkiej pracy,  
staje się coraz trudniejsze. Dlatego tak ważne dla sportowców jest, umiejętne wyznaczanie celów 
oraz dążenie do ich realizacji.  

9. Trenowalność 

Dotyczy ona stosunku zawodnika do treningu. Czy jest otwarty na nowe metody pracy? Czy potrafi 
elastycznie dostosować się do zmieniających się wymagań i standardów swojej dyscypliny?  
Czy potrafi słuchać i wprowadzać w życie wskazówki od trenerów? Czy jest w stanie zaakceptować 
konstruktywną krytykę, bez obaw o własną samoocenę? Mistrzowie olimpijscy to potrafią. 

10. Nadzieja 

Mistrz olimpijski musi wierzyć, w swój przyszły sukces. Nadzieja, rozumiana jest tutaj  
jako pozytywny stan emocjonalny, motywacyjny, dotyczący przyszłych sukcesów i realizacji zadań. 
Mistrzowie olimpijscy, patrzą w przyszłość z pozytywnym przeświadczeniem o kolejnych sukcesach. 

11. Optymizm 

Optymizm, to cecha pozwalająca wierzyć, że to co nam się przydarzy, będzie dobre. Optymiści,  
z większą pewnością siebie i determinacją, konfrontują się z przeciwnościami, bo wierzą w „happy 
end”. To optymizm pozwala sportowcom radośnie patrzeć w przyszłość i stawiać czoła nowym 
wyzwaniom. W końcu wierzą oni, że ich działania przyniosą pozytywny skutek. 

12. Perfekcjonizm 

Perfekcjonizm może być rozumiany dwojako: adaptacyjnie i nieadaptacyjnie. Obywa rodzaje dotyczą 
ustawiania wysokich standardów własnych oraz przywiązują dużą wagę do odpowiedniej organizacji. 
Jednak w przypadku nieadaptacyjnego typu dominują obawy dotyczące ewentualnych błędów, 
krytycyzm, wątpliwości dotyczące samego siebie. Z kolei perfekcjonizm adaptacyjny – który 
przejawiają olimpijczycy – jest silnie powiązany z osiągnięciami. Dotyczy realizacji ustanowionych 
przez siebie celów oraz takiej organizacji pracy, która pozwala go osiągnąć. 

 



Zadanie nr 1. Quiz „szczęśliwa trzynastka” – podlega ocenie! 

Poniżej znajduje się 13 zdjęć, znanych i wybitnych polskich sportowców. Twoim zadaniem jest 

odgadnąć - kto jest na poszczególnych zdjęciach – numer, imię, nazwisko i dyscyplina. 

Przykład:  

1. Bartosz Kurek – piłka siatkowa, itd. 

 

Ponadto należy dopisać, kto z poniższych sportowców, jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 13 

w Piotrkowie Trybunalskim. Wiem, wiem jest to bardzo trudny quiz, bez żadnych podpowiedzi…:) 

Można zdobyć max 13 pkt. Dopuszcza się 1 błąd na ocenę „bardzo dobry”. Każdy kolejny błąd – 

ocena w dół! Wystarczy więc 5 błędów, aby otrzymać ocenę „niedostateczny”.  

 Powodzenia! Pamiętaj: „najpierw pomyśl, potem napisz”. 

 

Termin nadsyłania odpowiedzi – do 15 maja - na adres e-mail: wf8sp13@wp.pl  

1.  2. 3. 

4. 5. 6. 7. 

8. 9.  10. 

 11. 12. 13. 
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Autorytet - wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie łacińskie auctoritas oznacza dosłownie powagę  

lub znaczenie. Autorytetem nazywamy osobę, którą darzymy szacunkiem, ciesząca się szczególnym 

uznaniem w naszych oczach. Podziwiamy jej czyny, staramy się, by nasze życie w jakimś stopniu 

przypominało byt tej osoby. 

Zadanie nr 2. Praca pisemna -  na ocenę!  

Napisz: „Kto jest dla Ciebie autorytetem i dlaczego?” /wśród polskich, bądź zagranicznych 

sportowców/. Czy jest to jedna osoba, a może kilka? Za co ją cenisz? Praca powinna być czytelna,  

więc najlepiej napisz ją w formie elektronicznej. Ponadto powinna składać się z kilku, bądź kilkunastu 

zdań, w zależności od tego, jakie zdania stosujesz: złożone czy proste. Powodzenia ósmoklasisto!  

Termin nadsyłania prac – do 15 maja - na adres e-mail: wf8sp13@wp.pl 

WAŻNE: Ósmoklasisto! Nie odkładaj zadanych prac domowych na ostatni moment, bo może być  

za późno… Pamiętaj, że przysłane prace po terminie… dzień, dwa są oceniane oceną w dół.  

„Po terminie” nie oznacza dwa tygodnie czy trzy…, chyba, że zależy Ci na ocenie „niedostatecznej”. 

Pozdrawiamy! 

Nauczyciele wychowania fizycznego 

B. Dąbrowska, I. Remisz 
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