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STRESZCZENIA W JĘZYKU POLSKIM 

 
ROZPRAWY I ARTYKUŁY 

 
Ulrich Wiesmann, Kirsten Eisfeld, Hans-Joachim Hannich, Peter Hirtz 

Kompetencje czynności ruchowej u aktywnych osób starszych: poziom możliwości 
motorycznych ze zdrowiem subiektywnym 
Kompetencja czynności ruchowej (Motor Action Competence) to zdolność do opanowania wymagań 
motorycznych w codziennym życiu przez optymalne wykorzystanie możliwości motorycznych. U 168 
ochotników w wieku około 67 lat zbadano trzy pola kompetencji czynności ruchowej oraz ich związek 
z możliwościami motorycznymi i subiektywnym zdrowiem. Monitorowano postrzeganie i reagowanie 
oraz radzenie sobie w sytuacjach złożonych, a także możliwości motoryczne. Subiektywną 
płaszczyznę kompetencji czynności ruchowych związanych z codziennym życiem oceniono za 
pomocą ankiety opartej na wystandaryzowanych skalach subiektywnego oceniania zdrowia.  
Jak się okazało, kompetencja czynności ruchowej i kompetencja motoryczna w codziennym życiu 
zmieniały się z wiekiem badanych, a postrzeganie i reagowanie było niezależnie od wieku. Radzenie 
sobie w sytuacjach złożonych oraz postrzeganie i reagowanie wiązały się z możliwościami 
motorycznymi, czyli z większą szybkością ruchową, szybszymi reakcjami, większą sprawnością obu 
rąk,  a także z większą mobilnością. Radzenie sobie w sytuacjach złożonych wiązało się ze znacznie 
lepszą równowagą dynamiczną. Radzenie  sobie  w sytuacjach  złożonych  oraz z czynnościami  
ruchowymi  codziennego życia było  uzależnione od  stanu  zdrowia,  inaczej  niż  to było  z 
postrzeganiem  i reagowaniem. Osoby o niskiej kompetencji ruchowej (w porównaniu do osób o 
wysokiej kompetencji) wykazywały niską formę psychiczną, wyższy wskaźnik BMI oraz słabszą 
kondycję fizyczną. U osób mających problemy z czynnościami ruchowymi związanymi z codziennym 
życiem wykryto problemy zdrowotne, słabą kondycję fizyczną oraz nieprawidłowy wskaźnik  BMI. 
Badania potwierdziły zasadność koncepcji kompetencji czynności ruchowej oraz uwypukliły 



znaczenie dostosowanej do wieku i warunków życia aktywności fizycznej dla satysfakcjonującego 
przeżywania starości.    
 
 
Włodzimierz Starosta, Wacław Petryński 

Wybrane problemy nazewnictwa międzynarodowego w nauce o ruchach człowieka    
Autorzy przedstawili język jako czynny składnik systemu tworzenia nauki, której zadaniem jest jak 
najwierniejsze odwzorowanie rzeczywistości za pomocą abstrakcyjnych, symbolicznych tworów 
niematerialnych: słów, będących tworzywem teorii i modeli. 
W tak pojętym systemie jakość języka w znacznej mierze decyduje o jakości nauki. W pracy 
wyróżniono dwa typy problemów językowych: wewnątrzjęzykowe i międzyjęzykowe. Następnie 
wykorzystano ważne z punktu widzenia antropomotoryki pojęcia, by  przedstawić ich równoległe 
analizy – językową i fizyczną, wykazać, że tworzą spójny system oraz zaproponować ich logicznie 
spójne definicje. Przedstawiono również  analizę językową innych polskich i angielskich pojęć, 
używanych w nauce o ruchach człowieka i wykazano ich niespójność z zasadami fizyki. Wskazano 
na celowość usunięcia z nazewnictwa określeń jawnie sprzecznych z podstawowymi zasadami fizyki. 
Zaproponowano dwie przydatne w nauce o ruchach człowieka definicje pojęcia „siła”: jako wielkości 
fizycznej oraz jako zdolności ruchowej. Następnie podano przykład i propozycję poprawy 
niespójnego logicznie wzorca czynności czuciowo-ruchowej, pochodzącego z literatury 
amerykańskiej. W zakończeniu zwrócono uwagę na to, że spośród wszystkich nauk o kulturze 
fizycznej nauka o ruchach jest najbardziej wrażliwa na niedokładność nazewnictwa. Zajmuje się 
bowiem tworzeniem modeli zachowań ruchowych człowieka, a modele są zbudowane właśnie ze 
słów. Dlatego niezbędne jest opracowanie międzynarodowego, encyklopedycznego słownika nauki o 
ruchach, a później spójnych z nim słowników narodowych. 

  
Józef Drabik 

Zmiany poziomu maksymalnej pracy anaerobowej (MPAn) u dzieci 6-letnich z Gdańska 
w latach 1995-2004   
Nie opublikowano dotąd pracy przedstawiającej poziom wydolności beztlenowej kwasomlekowej u 
sześciolatków. Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie tego poziomu oraz ukazanie 
tendencji zmian w okresie 10 lat. Badaniami prowadzonymi w latach 1995–2004 objęto 9881 
chłopców i 9541 dziewcząt z Gdańska. Do oszacowania wydolności beztlenowej kwasomlekowej 
zastosowano próbę motoryczną – skok w dal obunóż z miejsca, a do analizy wyników posłużono się 
wzorem: 

MPAn = długość skoku (cm) × masa ciała (kg) × przyśpieszenie ziemskie 

Podstawowe charakterystyki statystyczne (średnią arytmetyczną – M oraz odchylenie standardowe – 
SD) obliczono dla wszystkich zmiennych (tj. dla wysokości, masy ciała, BMI długości skoku, MPAn), 
a do określenia trendów użyto regresji liniowej. Badanie wykazało, że pomiędzy rokiem 1995 a 2004 
zaszły istotne różnice (p < 0,001) w przeciętnym poziomie MPAn u chłopców i dziewcząt. W tym 
okresie zaobserwowano różnice o charakterze wzrastającym w poziomie wyników sprawnościowych. 
Udowodniono, że kolejne populacje sześciolatków, a zwłaszcza chłopcy, osiągały znacząco lepsze 
wyniki w MPAn. A to oznacza, że rozpowszechnione przekonanie o coraz gorszej motoryce młodych 
generacji nie dotyczy dzieci 6-letnich.  

 
Jerzy Januszewski, Edward Mleczko 
Wskaźnik wagowo-wzrostowy Queteleta II – BMI a sprawność fizyczna badana 
w konwencji zdrowia u chłopców z Małopolski 



Na podstawie wyników badań 4037 chłopców z lat 1996–2005 w Małopolsce zweryfikowano hipotezę 
o istnieniu w tym okresie ontogenezy negatywnego wpływu niedowagi i otyłości na poziom 
pozytywnych mierników zdrowia oraz podobnej struktury sprawności fizycznej badanej w konwencji 
zdrowia. Założono istnienie w skrajnych grupach zmienności BMI podobnej siły związku 
korelacyjnego między jej elementami a wskaźnikiem wagowo-wzrostowym (Queteleta II). Poddano 
analizie wyniki badań takich wskaźników zdrowia, jak: podstawowe cechy somatyczne, wskaźniki 
antropometryczne, wydolność tlenowa (VO2max), sprawność motoryczna badana próbami 
wchodzącymi w skład Eurofitu oraz testami MTSF. Na podstawie wielkości średniej i odchylenia 
standardowego BMI podzielono badanych na pięć zespołów w trzech grupach wieku: 9–10, 13–14, 
17–18. W każdej zbadano zakres i kierunek zróżnicowania branych pod uwagę cech i tylko w dwóch 
grupach (powyżej i poniżej zakresu 1 SD BMI) przeprowadzono analizę skupień i obliczono siłę 
związku korelacyjnego między elementami struktury sprawności fizycznej badanej w konwencji 
zdrowia a poziomem BMI. Wyniki badań  potwierdziły  hipotezę o negatywnym wpływie  wysokiego  i 
niskiego  poziomu otłuszczenia, badanego poprzez wskaźnik BMI na poziom wybranych wskaźników 
pozytywnego zdrowia. Wyniki analizy skupień oraz korelacji prostej Pearsona między wskaźnikiem 
BMI a elementami sprawności fizycznej, badanej w konwencji zdrowia pozwoliły stwierdzić podobne 
zespolenia elementów jej struktury i hierarchicznych układów w grupie osobników o niskim i wysokim 
otłuszczeniu.  
Badania potwierdzają istnienie: negatywnego wpływu nadmiaru i niskiego poziomu otłuszczenia na 
poziom pozytywnych wskaźników zdrowia, istotnych statystycznie związków korelacyjnych tylko 
między BMI a cechami somatycznymi mierzącymi tęgość ciała, słabego związku między poziomem 
BMI a takimi miernikami zdrowia pozytywnego, jak: wydolność fizyczna i sprawność motoryczna, a 
ponadto istnienie podobnej struktury sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia w grupach o 
niższym i wyższym poziomie otłuszczenia.  

 
Zofia Ignasiak, Grażyna Dąbrowska, Grzegorz Żurek 

Poziom otłuszczenia u kobiet starszych – słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
aktywnych i nieaktywnych ruchowo 
Celem pracy jest przedstawienie wybranych parametrów składu ciała słuchaczek Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Zbadano 150 kobiet, które na podstawie wywiadu podzielono na dwie grupy o wyższym i niższym 
poziomie aktywności ruchowej (114 o wyższym poziomie i 36 o niższym poziomie aktywności 
ruchowej). Kryterium przynależności do grupy stanowiła tygodniowa częstotliwość i czas trwania 
wysiłku fizycznego. Stosując standardowe metody pomiarów antropometrycznych zmierzono u 
badanych wysokość i masę ciała, obwód pasa i bioder. Na podstawie pomiarów wyliczono wskaźnik 
masy ciała (BMI) oraz biodra – talia (WHR). Parametry składu ciała wyznaczono za pomocą aparatu 
FUTREX 5000. Uzyskane dane poddane zostały obliczeniom za pomocą pakietu STATISTICA.  
W wyniku analizy stwierdzono, że badane kobiety charakteryzują zbliżone wartości podstawowych 
miar somatycznych – wysokości i masy ciała. Słuchaczki UTW z porównywanych grup nie różnią się 
też wskaźnikiem BMI i WHR. U kobiet o wyższym poziomie aktywności ruchowej występują 
natomiast korzystniejsze parametry masy ciała szczupłego, zawartości tkanki tłuszczowej – tak 
procentowej, jak i w wartościach bezwzględnych oraz zawartości wody w organizmie.   

 
Adam Haleczko, Leszek Korzewa, Ewa Misiołek, Urszula Włodarczyk 

Współdziałanie i sprzeczność w przejawach zdolności motorycznych. Część I. Szybkość i 
wytrzymałość 
W sporcie zdolności motoryczne mają decydujący wpływ na wyniki koordynacyjne, inaczej jest ze 
zdolnościami kondycyjnymi. U osób o wysokim przygotowaniu sprawnościowym odnotowuje się  
przypadki występowania sprzeczności między szybkością i wytrzymałością. U dzieci i osób 
przeciętnie sprawnych występuje natomiast zgodny, pozytywny wpływ zaangażowanych w dany ruch 



zdolności motorycznych. Uważa się, iż przyczyny „konfliktów motorycznych” u wyczynowców należy 
szukać w uwarunkowaniach genetycznych, a zwłaszcza w proporcjach dwóch rodzajów włókien 
mięśni szkieletowych: włókien szybko kurczliwych (FT) i wolno kurczliwych (ST). W piśmiennictwie 
spotyka się informacje o różnym stopniu współdziałania i o sprzeczności pomiędzy przejawami 
szybkości i wytrzymałości. Najczęściej dotyczy to biegów znacznie różniących się dystansem. Biorąc 
to pod uwagę postanowiono określić czynniki mające wpływ na kierunek i moc związków 
uwarunkowanych tymi zdolnościami.  
Materiał badawczy tworzyły dwa zbiory: składający się z wyników biegów na 100 m i 1500 m oraz 
danych somatycznych 100 najlepszych dziesięcioboistów świata i. obejmujący wyniki biegu na 20 m i 
testu Coopera oraz cechy somatyczne 287 studentów wychowania fizycznego, których sprawność 
motoryczną określono zestawem siedmiu testów. Materiał opracowano statystycznie, obliczając 
średnie arytmetyczne i korelacje całych zbiorowości oraz 10-osobowych grup różniących się 
poziomem wyników. Różnice unormowano, odnosząc je do wartości odchyleń standardowych 
całości. 
Wyniki biegów oraz dane somatyczne dwóch badanych grup przedstawiono w dogodny do porównań 
sposób. Korelacje całej setki, jak i pierwszych sześciu dziesiątek wieloboistów wskazują na zjawisko 
antagonizmu funkcjonalnego. W grupie studenckiej znak „–” wystąpił jedynie w najsprawniejszej 
dziesiątce, wyróżniającej się  ponadto  parametrami  wysokości  i masy  ciała. Ujemne  korelacje  
obserwuje  się  również w dziesiątkach wieloboistów najszybszych w obu biegach. To samo zjawisko 
występuje w dziesiątkach studentów najszybszych w biegu na 20 m i teście Coopera. W grupach 
osiągających niższe prędkości biegów dodatnie wartości korelacji świadczą o zgodnym 
współdziałaniu szybkości i wytrzymałości. Największe różnice w wysokości ciała występują między 
wieloboistami najszybszymi w biegu sprinterskim, a w masie ciała u studentów maksymalnie 
różniących się wynikami testu Coopera.  
W szkoleniu sportowym należy uwzględniać możliwość występowania negatywnych relacji między 
szybkością a wytrzymałością nie tylko u zawodników o najwyższym stopniu wytrenowania, ale 
również u osób o niższym przygotowaniu sprawnościowym.  

 
 
Paweł Cięszczyk, Miłosz Stępiński 

W jaki sposób proces doboru wstępnego do piłki nożnej różnicuje kandydatów na tle 
innych dyscyplin sportowych i osób nietrenujących?  
Celem badania było stwierdzenie, czy istnieją znaczące różnice między chłopcami wybranymi do 
trenowania piłki nożnej a ich rówieśnikami wyselekcjonowanymi do innych sportów drużynowych 
oraz tymi, którzy nie trenują żadnego sportu.  
Zbadano grupę 97 chłopców w wieku 10 lat, wybranych do uprawiania gier zespołowych, w tym 
futbolu, oraz 39 nietrenujących. Wszyscy byli uczniami szczecińskich szkół podstawowych.  
Zastosowano metodę badawczą w postaci wiarygodnych i rzetelnych testów sprawdzających 
zdolności motoryczne najbardziej przydatne podczas gry. Analizie poddano podstawowe cechy  
antropometryczne, zwinność, różnicowanie  kinestetyczne,  szybkość  reakcji,  częstotliwość  
ruchów,  orientację przestrzenną, równowagę, maksymalną moc beztlenową kwasomlekową i 
niekwasomlekową szybkiej mobilizacji mięśni, wydolności tlenowej oraz absolutnej siły mięśni. Nie 
wszystkie rezultaty testów wyrażone są w jednostkach SI.  
Uzyskane wyniki wskazują, że chłopcy wybrani do trenowania piłki nożnej są niżsi od kandydatów do 
trenowania koszykówki (owa różnica okazała się istotna statystycznie). Analiza rezultatów testu na 
zwinność wykazała, że kandydaci do uprawiania piłki nożnej mają statystycznie wyższy poziom tej 
cechy jedynie w porównaniu z chłopcami nie trenującymi żadnego sportu. Chłopcy wybrani na 
piłkarzy prezentowali wyższy  poziom kinestetycznego różnicowania niż reszta poddanych badaniu 
chłopców. Wykazali się również wyższym poziomem częstotliwości ruchów niż przyszli siatkarze 
oraz wyższym poziomem orientacji przestrzennej niż ich nietrenujący rówieśnicy. Czas reakcji okazał 
się u nich niższy niż u chłopców wyselekcjonowanych do trenowania koszykówki. Wyniki testów 
osiągnięte przez chłopców wybranych do uprawiania piłki nożnej były znacząco lepsze od wyników 
osiągniętych przez ich nietrenujących rówieśników (p ≤ 0.001) oraz od wyników chłopców wybranych 



do siatkówki (p ≤ 0,05, p ≤ 0,001). Największe różnice zanotowano w testach na wydolność tlenową 
oraz maksymalną moc beztlenową kwasomlekową i niekwasomlekową.   
 
PRACE PRZEGLĄDOWE 

 
Wladimir Ljach, Zbigniew Witkowski 

Wpływ W.S. Farfiela na rozwój sportowo-motorycznych przyborów pomiarowych:  
z historii antropomotoryki    
W artykule przedstawiono dorobek W.S. Farfiela i jego uczniów w zakresie rozwoju sportowo- 
pomiarowych przyborów, wykorzystywanych w celu: świadomego „sterowania najmniejszymi 
detalami charakterystyk oddzielnych parametrów ruchu”, a także zwiększenia efektywności procesu 
nauczania i doskonalenia techniki w różnych dyscyplinach sportu.   

 
Wacław Petryński 

Model budowy ruchów MOSAIC    
W pracy przedstawiono nie opisany dotychczas w polskiej literaturze naukowej modułowy wzorzec 
sterowania ruchami opracowany pierwotnie przez Wolperta i Kawato, a następnie rozszerzony przy 
udziale Maruno i określony nazwą MOSAIC. Model rozwija wcześniejszą pracę Jordana i Rumelharta 
o nadzorowanym nauczaniu pośrednim, wykorzystującą zasadę sieci neuronowych i współpracę 
dwóch członów: modelu prostego („przewidywacza”) i modelu odwrotnego („sterownika”). Haruno, 
Wolpert i Kawato łączą model prosty i odwrotny w parę i umieszczają go w jednostce zwanej 
modułem, którą uzupełniają o trzeci podstawowy składnik: „przewidywacz odpowiedzialności”, 
umożliwiający uwzględnienie czynnika prawdopodobieństwa w sterowaniu ruchami i uczeniu się ich. 
Następnie budują wzorzec sterowania ruchami wykorzystujący liczne moduły, z których w danej 
chwili uaktywniane są jedynie przydatne do rozwiązania bieżącej części właśnie wykonywanego 
zadania ruchowego. Modułowa budowa wzorca sterowania ruchami zapewnia giętkość, czyli 
umożliwia wykorzystanie stosunkowo niewielkiej liczby modułów, by – stosując ich rozmaite 
połączenia – móc zbudować wzorce ruchów stanowiące rozwiązanie bardzo wielu różnych zadań 
ruchowych. Ponadto model MOSAIC może być wykorzystany do opis uczenia się ruchów. W pracy 
przedstawiono zastosowanie wzorca MOSAIC do opisu sterowania siłą chwytu piłeczki. Ponieważ 
model MOSAIC opisuje zarówno sterowanie ruchami, jak i uczenie się ich, w tytule pracy użyto 
(podobnie jak to uczynił Bernsztejn) określenia „budowa ruchów”.   

 
POLEMIKI I DYSKUSJE 

 
Zbigniew Czajkowski  

Wpływ psychologii i stosunków społecznych na działalność sportową    
Autor omawia i opisuje znaczenie psychologii jako nauki oraz znaczenie procesów psychicznych 
człowieka w działalności sportowej. Omawia, w jaki sposób  procesy  psychiczne  – postrzeganie, 
myślenie, różne właściwości uwagi, pobudzenie, uczucia, motywacja itp. – wpływają na jakość 
szkolenia, postawę zawodnika, wyniki w zawodach i styl kierowania trenera. Biorąc powyższe pod 
uwagę, omawia kolejno psychologię głębi, psychologię zachowania (behawioryzm) oraz psychologię  
poznawczą. Omawia  również wpływ  przemian w przemyśle i w stosunkach społecznych na poglądy 
naukowe, na metody treningu i styl kierowania trenera, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku 



przełożony-podwładny, kierownik-pracownik, trener-zawodnik, nawiązując przy tym do teorii X-Y 
McGregora.   

 
Wacław Petryński 

Analiza modelu budowy ruchów MOSAIC  
W pracy zebrano wątpliwości, jakie wzbudza model MOSAIC. Przedstawiono zastrzeżenia opisane 
już w literaturze naukowej oraz wynikające z własnych analiz. Najważniejsze zastrzeżenie wynika z 
faktu, Że autorzy modelu MOSAIC badają raczej zależności między funkcjami i zmiennymi, a nie 
między zjawiskami rzeczywistymi. Takie ujęcie byłoby uzasadnione w sytuacji, gdyby opis 
matematyczny dokładnie odzwierciedlał sytuacje rzeczywiste. Nie tylko nie mamy jednak 
dostatecznych podstaw do przyjęcia takiego założenia, ale przeciwnie – trzeba uwzględnić, Że model 
(a MOSAIC jest takim właśnie odwzorowaniem) jest zawsze pewnym uproszczeniem, nie może więc 
dokładnie odwzorowywać przedstawianych zjawisk i procesów. Niemniej zaproponowano nieco inne 
pogrupowanie zmiennych wejściowych i wyjściowych, co uczyniłoby model bardziej przejrzystym. W 
zmodyfikowanym wzorcu umieszczono również trzy pętle sprzężenia zwrotnego, których nie ma w 
oryginalnym modelu MOSAIC, a które wiążą dane wyjściowe z wejściowymi oraz przedstawiają ich 
przekształcenia. Poszczególne pętle można kojarzyć z trzema podstawowymi wzorcami odpowiedzi 
czuciowo-ruchowych: odruchem, nawykiem i odpowiedzią dowolną. W tym kontekście omówiono 
również opisywane w literaturze anglosaskiej pojęcie „ośrodkowego generatora wzorców” wskazując 
na niespójności w jego opisie. Przedstawiono też ogólny schemat przetwarzania informacji w trakcie 
sterowania ruchami i uczenia się ich oraz wykazano, że jest spójny z zarówno z modelem MOSAIC, 
jak i jego zmodyfikowaną wersją przedstawioną w niniejszej pracy.   
 

 
Edward Mleczko 

Wady postawy ciała oraz rozwój somatyczny, funkcjonalny i motoryczny wiejskich dzieci 
w książce Krystyny Górniak 
W książce Krystyna Górniak podjęła się dowieść istnienia związku pomiędzy postawą ciała, 
rozwojem somatycznym i sprawnością fizyczną wiejskich dzieci. Badaniami prowadzonymi w latach 
1998–1999 objęła 1035 dzieci z powiatu bialsko-podlaskiego. 
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