
WYBRANE ZAGADNIENIA 2017 
1. Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów 

korzystnych dla zdrowia; 
2. Na czym polega holistyczna koncepcja zdrowia?  
3. Scharakteryzuj wymienione kategorie zdrowia: Zdrowie fizyczne Zdrowie psychiczne Zdrowie duchowe Zdrowie 

społeczne Wyjaśnij czym jest zdrowie; 
4. Wymień czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskaż te, na które 

może mieć wpływ; 
5. Stres; konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami; sposoby redukowania nadmiernego 

stresu i radzenia sobie z nim; 
6. Zachowanie asertywne (własne zdanie) a konformizm (uleganie);  
7. Omów szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych 

substancji psychoaktywnych; 
8. Wyjaśnij, dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania substancji 

psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych. 
9. Diagnoza poziomu sprawności fizycznej (omów jeden z testów pod kątem zdrowia) Europejski Test  Sprawności 

Fizycznej (EUROFiT) Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej (MTSF) Test Zuchory Test YMCA Test Frołowicza  
10. Zaburzenia zdrowia. 
11. Jak rozumiesz hasło: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – czy uważasz, że jest ono aktualne? 
12. Czy według Ciebie sport to zdrowie? 
13. BMI – co to jest i jak je obliczyć (kg/m2)? Jaki jest związek BMI ze zdrowiem. Wskaż sposoby na poprawę tego 

wskaźnika. 
14. Omów, na czym polega zagospodarowanie czasu wolnego w kontekście oczekiwanych korzyści zdrowotnych. 
15. Omów na czym polega różnica pomiędzy dietą a suplementacją.  
16. Wymień zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnij, na czym polega i od czego zależy 

dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia 
17. Zidentyfikuj swoje mocne strony, zaplanuj sposoby ich rozwoju oraz wskaż na swoje słabe strony, nad którymi 

należy pracować; 
18. Omów korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia 

człowieka; 
19. Opracuj i zademonstruj (lub omów) zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym 

wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające 
wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;  

20. Opracuj rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym; 
21. Czym są choroby cywilizacyjne? Wskaż przykłady, etiologię i sposoby zapobiegania. 
22. Wyjaśnij co to jest indeks glikemiczny i jaki ma związek z odchudzaniem. 
23. Omów konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami; 
24. Omów sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny; 
25. Omów znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami; 
26. Wyjaśnij, w jaki sposób można dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne; 
27. Omów zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku fizycznego; 
28. Zidentyfikuj swoje mocne strony, zaplanuj sposoby ich rozwoju oraz wskaż swoje słabe strony, nad którymi należy 

pracować; 
29. Zdefiniuj czym jest zdrowie; omów czynniki, wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, 

wskaż te, na które możesz mieć wpływ; 
30. Scharakteryzuj zdrowie jako wartość dla człowieka i zasób dla społeczeństwa; 
31. Wskaż na czym polega dbałość o zdrowie w okresie młodości i wczesnej dorosłości – podaj przykłady takich 

działań; 
32. Jak rozumiesz związek między zdrowiem a pracą nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie, poczucia własnej 

wartości i umiejętności podejmowania decyzji; 
33. Zdrowie a konstruktywne przekazywanie i odbieranie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych oraz 

radzenie sobie z krytyką; 
34. Wyjaśnij, na czym polega racjonalne gospodarowanie czasem i jaka jest wynikająca z tego korzyść dla zdrowia; 
35. Omów, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia oraz potrzeba poddawania się badaniom 

profilaktycznym w okresie całego życia; 
36. Wyjaśnij, na czym polega związek między zdrowiem i środowiskiem – co można zrobić, aby tworzyć środowisko 

sprzyjające zdrowiu. 


