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Wydawnictwa zwarte 
 

1. Andrzejewska Jolanta, Nieleszczuk Katarzyna : Ocena rozwoju motorycznego 
a wspomaganie dziecka w przedszkolu i środowisku rodzinnym Jolanta 
Andrzejewska // W : Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji 
dziecka / red. nauk. E. Marek, J. Łuczak. - Piotrków Trybunalski. – 2010. - S. 
223-235 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

 
2. Bielski, Janusz : Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego / Janusz 

Bielski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. - 222 s. : il. ; 24 cm. - 
Bibliogr. przy rozdz. 
Zawiera m.in.:  charakterystyka rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci i młodzieży, 
motoryczność ludzka (przejawy motoryczności, interpretacja podstawowych pojęć 
związanych z motorycznością, diagnoza sprawności motorycznej, diagnoza uzdolnień 
ruchowych, diagnostyka czynnościowa wydolności fizycznej, zasady i metody rozwoju 
sprawności motorycznej. 

Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 

3. Doleżych, Bogdan : Rozwój somatyczny i motoryczny daje się mierzyć i 
rejestrować // W : Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny 
szkolnej : podręcznik akademicki dla studentów kierunków pedagogicznych i 
psychologii : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Doleżycha i Piotra Łaszczycy 
; [aut. Maria Augustyniak et al.]. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 
2006. – S. 68-75 
Zawiera m.in.: motoryczność i rozwój motoryczny. 

Sygn. 243084 Czytelnia PBW 
Sygn. 248232, 248233 Wypożyczalnia PBW 

 
4. Gniewkowski, Wacław : Proces wychowania fizycznego w klasach 

początkowych / Wacław Gniewkowski, Kazimiera Wlaźnik. - Warszawa : 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - 187, [1] s. : rys. ; 21 cm. 
Zawiera m.in.: właściwości rozwojowe uczniów 7-10-letnich, podstawowe pojęcia i 
terminy (sprawność fizyczna, ruchowa, motoryczna), sposoby pomiarów (sprawność 
fizyczna, sprawność ruchowa, sprawność motoryczna, uzdolnienia ruchowe ), testy 
określające stopień rozwoju poszczególnych sprawności. 

Sygn. 210276 Czytelnia PBW 
Sygn. 210277, 212177 Wypożyczalnia PBW 



 
5. Gniewkowski, Wacław : Wychowanie fizyczne / Wacław Gniewkowski, 

Kazimiera Wlaźnik. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
1985. - 358, [2] s. : rys., wykr. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 134-136, [360] 
Zawiera m.in.: charakterystyka psychofizycznego rozwoju dzieci w wieku od 3 do 7 
lat, problematyka rozwoju motorycznego i sprawności dzieci w wieku przedszkolnym.  

Sygn. 180253 Czytelnia PBW 
Sygn. 180254-180259,217921 Wypożyczalnia PBW 

 
6. Przewęda, Ryszard : Rozwój motoryczny // W : Biologiczne i medyczne 

podstawy rozwoju i wychowania : podręcznik dla studentów uczelni 
pedagogicznych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Jaczewskiego ; 
[współaut. Andrzej Jaczewski et al.]. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : 
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2005. – S. 122-140. – Bibliogr. 
Rozwój motoryczny człowieka. Znaczenie rozwoju motorycznego. Ogólny obraz 
rozwoju ruchowego dziecka. Motoryka dziecka przedszkolnego. Młodszy wiek 
szkolny. Jak oceniać rozwój motoryczny. Sprawność i wydolność fizyczna. 

Sygn. 245184 Czytelnia PBW 
Sygn. 245185, 247910, 251289 Wypożyczalnia PBW 

 
7. Przewęda, Ryszard : Rozwój somatyczny i motoryczny / Ryszard Przewęda. -  

[Warszawa] : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973. - 244 s. : il., 
wykr. ; 25 cm. - Biblioteka Psychologiczna ; 2. - Bibliogr. 
Zawiera m.in.: przejawy i przebieg rozwoju motorycznego, sprawności i uzdolnienia 
ruchowe, przykłady oceny uzdolnień  sprawności. 

Sygn. 108642 Czytelnia PBW 
Sygn. 108632, 108633, 108636-108641, 108748 Wypożyczalnia PBW 
157933 Wypożyczalnia PBW [Wyd. 2 z 1981 r.]  

 
8. Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci i młodzieży / red. Andrzej Jopkiewicz. - 

Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1999. - 134 
s.: tab., wykr. ; 24 cm. – (Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej ; T.1). - 
Bibliogr. po rozdz. 
Sygn. 228849 Czytelnia PBW 
Sygn. 233311 Wypożyczalnia PBW 

 
9. Rozwój fizyczny, motoryczny i umysłowy dzieci i młodzieży : badania 

pięcioletnie ze szczególnym uwzględnieniem akceleracji rozwoju / Maria 
Przetacznik-Gierowska [et al. ]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe ; Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1986. - 125, 
[2] s. : rys., wykr., err. ; 24 cm. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne = Universitas Iagellonica Acta 
Scientiarum Litterarumque. Schedae Psychologicae, 0239-5428 ; 728 z. 2). - 
Bibliogr. s. 122-123 
Sygn. 183118, 186244 Wypożyczalnia PBW 

 
10. Wlaźnik, Kazimiera : Wychowanie fizyczne w przedszkolu : przewodnik 

metodyczny dla nauczyciela / Kazimiera Wlaźnik. - Łódź : Wydawnictwo 
„JUKA”, 1996. - 189,3 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 191 
Zawiera m.in.: podstawy teoretyczne wychowania fizycznego dzieci w wieku 
przedszkolnym, problematyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym (właściwości 



rozwoju fizycznego, charakterystyka rozwoju motorycznego), rola zabaw ruchowych 
w rozwoju psychomotorycznym dziecka. 

Sygn. 221541 Czytelnia PBW 
Sygn. 221542, 221543 Wypożyczalnia PBW 

 
11. Wolański, Napoleon : Metody kontroli i normy rozwoju dzieci i młodzieży / 

Napoleon Wolański. – Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład 
Wydawnictw Lekarskich, 1975. - 434, [1] s. : il., tab., wykr. ; 25 cm. 
Zawiera m.in.: normy do oceny rozwoju dziecka w poszczególnych etapach rozwoju, 
specjalne metody i normy dla pogłębionej oceny rozwoju fizycznego i 
psychomotorycznego. 

Sygn. 121357 Czytelnia PBW 
 

12. Woynarowska, Barbara : Rozwój motoryczny // W : Biomedyczne podstawy 
kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska [et 
al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010. - 406, [1] s. : il. ; 24 cm. - 
Bibliogr. s. 379-393 i przy rozdz. Indeksy 
Zawiera m.in.: podstawowe pojęcia, przebieg rozwoju motorycznego w ontogenezie, 
charakterystyka motoryczności w różnych okresach życia, czynniki wpływające na 
rozwój motoryczny, metody oceny rozwoju motorycznego. 

Sygn. 247894 Czytelnia PBW 
 
Wydawnictwa ciągłe - dostępne w Czytelni PBW 
 

13. Bronikowski, Michał : Test sprawności fizycznej jako narzędzie kontroli i oceny 
w szkolnym procesie dydaktycznym / Michał Bronikowski, Janusz Maciaszek // 
„Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2003, [nr] 3, s. 18-22 
Badania z wykorzystaniem dwóch testów sprawności fizycznej, tj. Europejskiego 
Testu Sprawności Fizycznej Eurofit i Międzynarodowego Testu Sprawności fizycznej 
(ICSPFT). 

 
14. Budzyński, Mirosław : Skala do badania sprawności motorycznej osób z 

niepełnosprawnością ruchową i intelektualną : (zastosowanie praktyczne) / 
Mirosław Budzyński // „Rewalidacja”. - 2008, nr 1, s. 63-78 
Wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów w wieku od 5-22 lat wraz z ich 
analizą. 

 
15. Hanus, Józef : Uczniowie z miast i wsi - poziom cech somatycznych i 

zdolności motorycznych / Józef Hanus // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. 
- 2013, nr 11 s. 27-31 
Różnice w poziomie cech somatycznych i zdolności motorycznych wśród uczniów z 

miast i wsi na podstawie badań własnych i literatury.  
 

16. Jaszczuk, Robert : Test Coopera i bieg wahadłowy z testu Eurofit jako 
alternatywne sposoby kontroli poziomu wytrzymałości uczniów / Robert 
Jaszczuk // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2007, [nr] 8/9, s. 20-23 
Badanie cech motorycznych. 

 
17. Jakubowska, Małgorzata : Europejski test sprawności fizycznej - Eurofit / 

Małgorzata Jakubowska // „Lider”. - 1991, nr 4, s. 10-11 
Opis ośmiu testów sprawności motorycznej. 

 



18. Jaszczuk, Robert : Test Coopera i bieg wahadłowy z testu Eurofit jako 
alternatywne sposoby kontroli poziomu wytrzymałości uczniów / Robert 
Jaszczuk // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2007, [nr] 8/9, s. 20-23 

 
19. Jaworska, Anna : Wspomaganie rozwoju zdolności motorycznych i koordynacji 

wzrokowo-ruchowej dzieci pięcioletnich / Anna Jaworska // „Bliżej 
Przedszkola”. - 2011, nr 11, s. 18-[21] 
Sposoby oceny możliwości dziecka oraz jego potrzeb rozwojowych (metoda 
wymierna i niewymierna, w tym obserwacja pedagogiczna), ze wskazówkami 
dotyczącymi opracowania programu wspomagania rozwoju zdolności motorycznych. 
Zamieszczono narzędzie badawcze - „Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci 
w wieku trzy do siedmiu lat”. 

Dostęp online 
http://blizejprzedszkola.pl/upload/files/test_sprawnosci.pdf   

 
20. Nadrowska, Katarzyna : Jak wspomagać rozwój motoryczny dziecka 

sześcioletniego? / Katarzyna Nadrowska // „Życie Szkoły”. - 2011, nr 8, s. 48-
56 
Wpływ rozwoju motorycznego u dziecka na jego sferę poznawczą, emocjonalną i 
społeczną. Zaburzenia rozwoju motorycznego, metody badania rozwoju ruchowego. 
Wskazówki dla nauczycieli i rodziców jak wspomagać rozwój motoryczny u dziecka. 

Dostęp online 
http://www.edupress.pl/download/gfx/edupress/pl/defaultopisy/825/1/1/820250
0032_zycieszkoly_08_2011_artykul.pdf   

 
21. Ozimek, Mariusz : Wytrzymałościowy bieg wahadłowy ,,EUROFIT’’ : 

najnowsza propozycja badania wytrzymałości biegowej u dzieci i młodzieży / 
Mariusz Ozimek //„Lider”. - 1995, nr 7/8, s. 21 

 
22. Patalas, Renata : Czy oceniać zdolności motoryczne na lekcji wychowania 

fizycznego? / Renata Patalas // „Lider”. - 2006, nr 2, s. 29-30 
Ocenianie umiejętności ruchowych. 

Wersja elektronicz.   
http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=765&f=artykul_765.do
c   

 
23. Potter, Jean-Claud : EUROFIT Specjal / Jean-Claud Potter // „Wychowanie 

Fizyczne i Zdrowotne”. - 1996, nr 3, dod., „Biblioteczka Monograficzna. Lato” 
Test. 

 
24. Sterkowicz, Stanisław : Walidacja testów komputerowych mierzących wybrane 

koordynacyjne zdolności motoryczne / Stanisław Sterkowicz, Janusz Jaworski 
// „Wychowanie Fizyczne i Sport”. - 2012, z. 1, s. [11]-15 
Określenie rzetelności autorskiego zestawu testów komputerowych do badań 
wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych (KZM). 

 
25. Winiarek, Ida : Czy ręka słyszy oko? / Ida Winiarek // „Bliżej Przedszkola”. - 

2012, nr 2, s. 48-49 
Umiejętności graficzne dziecka przedszkolnego. Zdolności motoryczne a gotowość 
szkolna. Koordynacja wzrokowo-ruchowa. Rysowanie z pamięci i z obserwacji. Słaby 
i mocny nacisk. Przykładowy test. 



 
Dokumenty elektroniczne 
 
 

26. Perczyńska, Iwona : Testy i mierniki służące do badania sprawności fizycznej 
uczniów. Charakterystyka pojęcia sprawność fizyczna i sprawność ruchowa / 
Iwona Perczyńska. – Tryb dostępu 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:45ubPpyBLTkJ:ww
w.eduforum.pl/modules.php%3Fname%3DPublikacje%26d_op%3Dgetit%26li
d%3D2220+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-a 
Dostęp 4.11.2013 

 
27. Rozwój sprawności fizycznej oraz narzędzia jej oceny. – Tryb dostępu 

http://strona-sportowa-sp-labunki.republika.pl/rozwojsprawnoscifizycznej.htm 
Dostęp 4.11.2013 

 
28. Testy sprawności fizycznej. – Tryb dostępu 

http://sportszkolnyhenrykow.pl/articles.php?cat_id=32 
Dostęp 4.11.2013 

 
29. Testy sprawności fizycznej. – Tryb dostępu 

http://www.wychowaniefizyczne.pl/testy_sprawnosci.html 
Dostęp 4.11.2013 

 
 
 
 
 
 
 


