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Summary 

The aim of our elaboration is to determine changes in the level of empathy 

revealed in mobile activity with the ball with the students who start their 

education in a secondary school in the years 2002-2004. The research 

comprised the students of grade one of secondary school. We employed 

‘Questionnaire Examining Empathy in Physical Education’, which would 

enable us to determine, in a sten scale, the level of this feature. While 

analyzing the literature of the subject and the results of the research conducted 

by the author since the year 2000, we noticed that the level of empathy with 

the students of secondary schools is not satisfactory. It is differentiated with 

regard to the sex and the age. Moreover, we have noticed that by adjusting the 

curriculum of physical education for the needs of young people and 

introducing exercises, plays and games with the ball increasing empathy, we 

can positively influence the level of this personal feature and even eliminate 

the egoistic behaviours of the students. 

On the basis of the obtained results of our examinations we can conclude that 

the level of the empathy revealed during mobile activity with the ball with the 

girls and boys who start their education in a secondary school is not 

differentiated in the particular years (2002-2004). It shows that the 

effectiveness of activities undertaken by the teachers in order to increase 

empathic values with children and young people is small. 
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Wstęp. 

Największą popularnością wśród zajęć ruchowych w społeczeństwie cieszą 

się zabawy, ćwiczenia i gry z piłką. Te formy aktywności ruchowej z piłką 

stanowią źródło radości i motywacji do uczestnictwa w kulturze fizycznej. 

Wpływają na podnoszenie poziomu zdrowia człowieka, wiążącego się 

fizyczną strukturą jego osobowości oraz z jej psychicznymi i społecznymi 

uwarunkowaniami rozwoju [1]. Podejmowane są przez osoby o różnym 

poziomie sprawności fizycznej, ruchowej i intelektualnej.  

W ćwiczeniach, zabawach i grach z piłką uczestnicy wchodzą w relacje 

społeczne między sobą, a wspólne przeżywanie emocji wywołanych udziałem 

w aktywności ruchowej z piłką, rozumienie (poznawanie) drugiej osoby, 

rozbudza zachowania empatyczne u nich. Angażowana jest, zatem cała 

psychomotoryka człowieka, rozumiana jako ogół zjawisk i procesów 

psychicznych towarzyszących czynnościom ruchowym człowieka [2]. 

Na podstawie dotychczasowych badań prowadzonych wśród młodzieży 

szkoły ponadgimnazjalnej spostrzeżono, iż dostosowując program nauczania z 

przedmiotu wychowanie fizyczne do potrzeb młodzieży oraz wprowadzając 

ćwiczenia, zabawy i gry z piłką rozbudzających empatię, możemy 

spowodować wzrost poziomu tej właściwości osobowościowej czy nawet 

zniwelować zachowania egoistyczne u uczniów, a także rozwijać sprawność 

fizyczną. Świadczą o tym wyniki badań uzyskane po jednorocznym 

eksperymencie, przeprowadzonym u uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, choć 

różnice ich, w poszczególnych pomiarach są statystycznie nieistotne [3]. 

Należy jednak spodziewać się, iż efekty takich oddziaływań wychowawczych 

prawdopodobnie ujawnią się w przyszłości. Ponadto zauważono, że poziom 

empatii ujawnianej w aktywności ruchowej z piłkami u uczniów w szkole 

ponadgimnzjalnej czy ponadpodstawowej, jest niezadawalajacy. Powodem tej 
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sytuacji może być nieuwzględnianie w programach dydaktyczno-

wychowawczych obszarów odnoszących się do kształtowania wybranych 

właściwości osobowościowych uczniów takich jak np. empatia czy 

asertywność, poczucie własnej wartości. 

Nauczyciel, chcąc rozbudzać zachowania empatyczne wśród uczniów, 

powinien realizować lekcję wychowania fizycznego wykorzystując ćwiczenia, 

zabawy i gry z piłką według ogólnie przyjętych zasad obowiązujących w toku 

lekcyjnym oraz prawidłowo interpretować ujawniane przez uczestników 

zachowania. W części wstępnej należy wprowadzać zabawy z piłką, których 

zadaniem jest pobudzenie uczniów do współdziałania i współpracy a przy tym 

rozbudzania zachowań empatycznych wobec współpartnerów. Przykładem 

może być tutaj zabawa „Podaj piłkę zagrożonemu”, gdzie osoby posiadające 

piłkę starają się odczytać poprzez słowa, gesty czy znaki (wyciągnięcie rąk) 

stany emocjonalne, w jakich znajdują się uczniowie zagrożeni schwytaniem 

przez berka. Wyrazem zaś utożsamiania się i współodczuwania z osobą 

zagrożoną jest niesienie pomocy poprzez podanie piłki (w przypadku, gdy jej 

potrzebują). Osoba „pozbywając się piłki”, sama staje się w stanie zagrożenia 

przez schwytanie i będzie potrzebowała pomocy innych uczestników. 

Sytuacje zachodzące podczas zabawy związane często z wymianą ról, 

pozwalają zrozumieć, wczuć się w sytuacje partnera, powodując eliminowanie 

zachowań egoistycznych.  

Każda część główna lekcji, w której stosowane są zespołowe gry sportowe 

rozbudzające empatię, powinna być zakończona grą szkolną czy grą 

uproszczoną ukierunkowaną na tę właściwość. Zmiany w przepisach i 

regułach tych form dydaktycznych wymuszają ujawnianie pożądanych 

zachowań empatycznych u uczniów. Znaczącą rolę pełnią tutaj odpowiednie 

komunikaty w relacjach nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń. W grach, każdy 
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uczestnik biorący udział w działaniach swojej drużyny, stara się wykorzystać 

nabyte umiejętności w zmieniających się sytuacjach podczas gry. Poprzez 

wspólne przeżywanie emocji, wywołanych udziałem w grze, uczniowie 

starają się zrozumieć i poznać bliżej drugą osobę. Niedyspozycja jednego z 

członków drużyny doprowadza do konkretnej reakcji całej grupy. Pewne 

gesty np. poklepywanie po ramieniu czy w dłoń współpartnera, znaki, słowa 

pocieszenia, uspokojenia wypowiedziane po nieskutecznym np. rzucie 

wolnym, dodawanie otuchy czy okazywanie smutku, ujawniane na boisku 

podczas gry, świadczą o empatyzowaniu uczestników. Znaczącą rolę 

posiadają informacje werbalne motywujące do dalszej gry wszystkich 

uczestników (weźmy się do gry, uporządkujmy grę, damy radę). Wpływają 

one na wzmacnianie więzi integracyjnych opartych na wzajemnym zaufaniu. 

Podczas gier z piłkami istotne znaczenie ma pełnienie i wymiana ról przez 

uczniów, co daje poczucie silnej przynależności do danej grupy, 

synchronizuje emocje i intencje wszystkich jej uczestników. Przykładem 

takiej sytuacji może być skuteczne podanie piłki w grze w efekcie, którego 

grający np. zdobywa bramkę lub uzyskuje dogodną sytuację do jej zdobycia. 

Uświadamia również wszystkim uczestnikom, jak ważną i odpowiedzialną 

funkcję pełni jego wykonawca oraz asystujący podczas gry. Niekiedy pomoc 

osoby sprawniejszej jest nieodzowna. Wszyscy stają się współodpowiedzialni 

za przebieg, efektywność i wynik gry. Ponadto poprzez uczestnictwo w grach 

z piłką, każda osoba uświadamia sobie, że aby doskonalić swoje umiejętności 

motoryczne oraz rozwijać cechy społecznie pożądane (np. empatię), 

potrzebny jej jest partner i rywal, który wywoła w niej większe 

zaangażowanie i poświęcenie. Podczas gier, zatem uczniowie starają się 

ujawniać zachowania empatyczne nie tylko wobec współpartnerów, ale także 

przenosząc je na przeciwników czy sędziów. 
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Przez właściwy dobór treści oraz prawidłową interpretację ujawnianych 

przez uczestników aktywności ruchowej z piłką zachowań, można w okresie 

wczesnoszkolnym rozwijać oraz wzmacniać empatię u dzieci. Poprzez to 

możemy uniknąć sytuacji nasilania się zachowań egoistycznych wśród dzieci 

(jako zjawiska niepożądanego społecznie). 

Analizując literaturę przedmiotu oraz poprzednie badania stwierdzono, iż 

poziom empatii różnicuje się ze względu na płeć i wiek. W dostępnych zaś 

autorowi publikacjach nie znaleziono doniesień dotyczących prób 

wyznaczenia poziomu empatii ujawnianej podczas aktywności ruchowej z 

piłką u uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Ponadto nie określono 

tendencji zmian w poziomie tejże empatii u młodzieży na początku pierwszej 

klasy szkoły ponadgimnazjalnej. 

Dlatego też celem pracy jest określenie zmian w poziomie empatii 

ujawnianej w aktywności ruchowej z piłką u uczniów rozpoczynających 

naukę w szkole ponadgimnazjalnej w latach 2002-2004. Przyjęto hipotezę, że 

poziom empatii uczniów klas I na początku roku szkolnego w poszczególnych 

badaniach zmienia się.  

W celu weryfikacji przyjętej hipotezy postanowiono odpowiedzieć na 

następujące pytania badawcze: 

1. Jakie zmiany zachodzą w poziomie empatii ujawnianej podczas 

aktywności ruchowej z piłką u dziewcząt rozpoczynających naukę w 

szkole ponadgimnazjalnej w latach 2002-2004? 

2. Jakie zmiany zachodzą w poziomie omawianej empatii u chłopców na 

początku pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej w latach 2002-

2004?  

Materiał i metody.  
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Badaniami objęto uczniów Zespołu Szkół nr 6 we Wrocławia, losowo 

wybranych pierwszych klas. Uczestniczyło w nich 311 osób, w tym 165 

chłopców i 146 dziewcząt (tabela 1).  

Badania wykonano trzykrotnie w latach 2002, 2003, 2004. W każdym roku 

szkolnym przeprowadzano je pod koniec trzecich zajęć, w których treścią 

były zespołowe gry sportowe. Badania były anonimowe z zaznaczeniem 

jedynie płci i klasy.  

Do pomiaru empatii wykorzystano „Kwestionariusz Badania Empatii w 

Wychowaniu Fizycznym” [4], pozwalający ustalić w skali stenowej poziom 

tej właściwości. W obszarze empatii wyróżnia się pięć poziomów natężenia: 

bardzo niski (1–2 stenów), niski (3–4 stenów), średni (5–6 stenów), wysoki 

(7–8 stenów) i bardzo wysoki (9–10 stenów). Za zadowalający poziom tej 

właściwości należy uznać wartości większe niż 6 stenów. 

Hipotezę weryfikowano testem t-Studenta, jako najbardziej 

reprezentatywnym testem parametrycznym (oddzielnie dla dziewcząt i 

chłopców). 

Wyniki.  

Na podstawie przeprowadzonych wśród dziewcząt badań okazało się, że na 

początku każdego pierwszego semestru reprezentowały one niezadowalający 

poziom empatii ujawnianej podczas wychowania fizycznego. Najwyższy 

poziom prezentują w pierwszym pomiarze (średnia arytmetyczna wartość 

równa 5,81 stena). W trzecim badaniu poziom omawianej właściwości 

osobowościowej u nich obniżył się o 0,11 stena w porównaniu do pierwszego 

pomiaru. Różnice w średnich arytmetycznych wartości stenowych u 

dziewcząt w poszczególnych latach są nieznaczne i nieistotne statystycznie. 

(tabela 2).  
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Chłopcy także w poszczególnych latach reprezentują niezadowalający 

poziom empatii, choć w 2002 roku osiągają najwyższą z pośród badanych 

grup średnią arytmetyczna wartość stenową - 5,91. Podobnie jak u dziewcząt 

różnice między wynikami uzyskanymi w poszczególnych latach są nieistotne 

statystycznie. 

Uzyskane wyniki w trzech pomiarach wskazują, że istnieją różnice 

dotyczące zmian, jakie zachodzą na poszczególnych poziomach empatii ze 

względu na płeć (tabela 3). Dziewczęta w trzech badaniach najliczniej 

reprezentują wysoki poziom empatii, gdzie w pierwszym pomiarze liczba ich, 

wyniosła 26%. Podczas drugiego badania omawiany poziom osiągnęło 24% 

uczennic, a w trzecim aż 36%.  

Analizując wyniki uzyskane przez dziewczęta spostrzeżono, iż licznie 

ujawniają zachowania nieempatyczne o bardzo niskim poziomie tej 

właściwości osobowościowej. W roku 2003 poziom ten reprezentuje 20% 

uczennic, a rok później 22% dziewcząt. 

Chłopcy najliczniej ujawniają wysoki poziom empatii, bo aż 38% z pośród 

badanych w 2004 roku (tabela 4). Natomiast podczas pierwszego pomiaru 

omawiany poziom osiągnęło 36% uczniów. Średni poziom omawianej 

właściwości osobowościowej w badanym okresie osiągnęło w roku 2002 – 

23% chłopców, w 2003 – 31%, a w 2004 – 31%.  

Wyniki pomiarów u chłopców wskazują, iż prezentują oni rzadziej 

zachowania nieempatyczne ( o niskim poziomie tej właściwości 

osobowościowej) niż dziewczęta. Podczas pierwszego pomiaru tylko 9% 

badanych osiąga omawiany poziom, zaś w 2004 roku – 11%. 

Dyskusja 

Przeprowadzone badania nie ujawniły różnic oraz tendencji zmian w 

poziomie empatii ujawnianej podczas aktywności ruchowej z piłką u uczniów 
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pierwszych klas szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas każdego pomiaru ponad 

50% dziewcząt, czy chłopców reprezentuje niezadowalający poziom tej 

właściwości osobowościowej. Na taki stan jak wskazują wyniki badań, duży 

wpływ prawdopodobnie ma styl życia prowadzony przez rodziców i dziecko 

oraz otoczenie, w którym zachowania służące zaspokajaniu własnych potrzeb 

kosztem innych osób stają się wartościami wspomagającymi przetrwanie 

jednostki. 

Być może na przedstawione wyniki wpływa także powszechny spadek 

motywacji dzieci i młodzieży do wszelkich zajęć wymagających wysiłku 

fizycznego, o czym pisze M. Bronikowski [5]. Spostrzegają oni lekcje 

wychowania fizycznego jako mało atrakcyjne, nudne, podczas których 

nauczyciel oddziałuje wyłącznie na biologiczną sferę ucznia, zapominając o 

rozwijaniu wielu korzystnych właściwości osobowościowych u nich. 

Interesujący jest fakt, że dziewczęta w kolejnych prowadzonych 

badaniach, najliczniej reprezentują bardzo niski poziom empatii ujawniającej 

się w aktywności ruchowej z piłką. Uzyskane wyniki przez tą płeć, 

potwierdzają przypuszczenia dotyczące prawidłowości rozwojowych 

dziewcząt[6]. Dotyczą przede wszystkim potrzeby wyróżniania się, 

indywidualności, dążenia do dominacji. Uczestnictwo w aktywności ruchowej 

z piłką, w której nie wprowadza się wyraźnych ukierunkowań na współpracę 

w grupie, ułatwia dziewczętom zaspokajanie tych potrzeb. 

Należy, zatem już we wczesnoszkolnej edukacji dzieci spostrzegać i 

rozbudzać empatię jako podstawę ich rozwoju emocjonalno-społecznego. 

Uzyskać to można stosując atrakcyjne formy aktywności ruchowej, budujące 

pozytywne relacje między uczestnikami, stwarzające atmosferę życzliwości i 

wzajemnego zaufania, Znaczącą rolę odgrywają tutaj ćwiczenia, zabawy i gry z 

piłką. 
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Wnioski. 

1. Poziomy empatii ujawnianej podczas aktywności ruchowej z piłką u 

dziewcząt rozpoczynających naukę w szkole ponadgimnazjalnej nie 

różnicują się w poszczególnych latach (2002-2004). Świadczy to, o tym, 

że problematyka rozbudzania tej wartości we wcześniejszej edukacji 

fizycznej nie znajduje należytego miejsca w programach dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. Chłopcy na początku pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej prezentują 

wyższy, choć niezadowalający poziom omawianej właściwości 

osobowościowej niż dziewczęta. Wyniki uzyskane w poszczególnych 

pomiarach wskazują jednak na brak różnic istotnych statystycznie w 

poziomach empatii u nich. Świadczy prawdopodobnie to, iż dopiero 

poprzez właściwą interpretację zachowań ukierunkowanych na drugiego 

człowieka oraz wprowadzanie odpowiednich regulacji w przepisach czy 

regułach gier z piłką można doprowadzić do zmian w poziomach empatii.  

Podziękowania. 

Pragnę złożyć podziękowanie za wsparcie techniczne przy zbieraniu 

wyników badań nauczycielom Zespołu Szkół nr 6 we Wrocławiu tj. Beacie 

Multan oraz Markowi Kruczkowskiemu.  
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Tabele 

Tabela 1. Liczebność badanych w poszczególnych grupach 

Rok  Pomiar Ogółem Chłopcy Dziewczęta 

2002 X1 132 70 62 

2003 X2 93 42 51 

2004 X3 86 53 33 
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Tabela 2. Poziom empatii ( średnie arytmetyczne wartości stenowych) 

ujawnianej przez uczniów podczas wychowania fizycznego w poszczególnych 

latach. 

Grupa Chłopcy Dziewczęta 

Kolejny 

pomiar 

X1  5,91 5,81 

X2  5,36 5,76 

X3  5,89 5,70 

RóżnicaX1- X2 0,56 0,04 

Test t-Studenta 1,18 0,08 

Istotność p < 0,23 0,93 

Różnica X1- X3 0,03 0,11 

Test studenta 0,07 0,19 

Istotność p < 0,94 0,85 

Różnica X2- X3 -0,53 0,07 

Test studenta -1,09 0,11 

Istotność p < 0,28 0,91 

*poziom istotności p<0,05 
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Tabela 3. Rozkład poziomu empatii dziewcząt na początku pierwszej klasy 

szkoły ponadgimnazjalnej. 

Poziom empatii 

Kolejny pomiar 

X1 X2 X3 

N % N % N % 

Bardzo niski  

1–2 stenów 
7 11 10 20 7 22 

Niski  

3–4 stenów 
15 24 6 11 4 12 

Średni  

5–6 stenów 
11 18 11 21 4 12 

Wysoki 

7–8 stenów 
16 26 12 24 12 36 

Bardzo wysoki 

9–10 stenów 
13 21 12 24 6 18 

Ogółem 62 100 51 100 33 100 
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Tabela 4. Rozkład poziomu empatii chłopców na początku pierwszej klasy 

szkoły ponadgimnazjalnej. 

Poziom empatii 

Kolejny pomiar 

X1 X2 X3 

N % N % N % 

Bardzo niski  

1–2 stenów 
6 9 10 23 6 11 

Niski  

3–4 stenów 
15 21 5 12 7 13 

Średni  

5–6 stenów 
16 23 13 31 16 31 

Wysoki 

7–8 stenów 
25 36 7 17 20 38 

Bardzo wysoki 

9–10 stenów 
8 11 7 17 4 7 

Ogółem 70 100 42 100 53 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


