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ROZPRAWY I ARTYKUŁY 
Josif Moisiejewicz Fejgenberg przekład: Wacław Petryński 

SZYBKOŚĆ ODPOWIEDZI RUCHOWEJ I PRZEWIDYWANIE PRAWDOPODOBNE 
 
Podstawowe założenie Autora wynika z teorii Aleksandra Nikołajewicza Bernsztejna, który w ramach fizjologii 
aktywności wprowadził pojęcie modelu pożądanej przyszłości. Podstawowym procesem związanym z tworzeniem 
takiego modelu jest przewidywanie prawdopodobne, czyli budowanie systemu wyobrażeń przyszłych zdarzeń z 
uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Autor zwraca uwagę na fakt, że reagowanie na już 
zaistniałe wydarzenia (odpowiedzi z wykorzystaniem jedynie sprzężenia zwrotnego) byłoby zbyt powolne 
zarówno w sporcie, jak i w życiu codziennym. Musi więc istnieć taki sposób sterowania zachowaniami ruchowymi, 
który zapewni dostateczną skuteczność. Jej podstawowymi czynnikami są trafność i szybkość odpowiedzi 
ruchowej. Wymogi trafności i szybkości są sprzeczne, a kompromis umożliwiający ich pogodzenie wymaga 
przewidywania prawdopodobnego. W sytuacji, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia przewidywanego zdarzenia 
jest mniejsze od jedności (nie ma co do niego całkowitej pewności), zapewnienie niezbędnej szybkości może 
spowodować obniżenie trafności odpowiedzi. Opisane w artykule doświadczenia przedstawiają wpływ różnych 
czynników na szybkość odpowiedzi ruchowej. Czynnikami tymi były: prawdopodobieństwo pojawienia się 
określonego sygnału, zależność częstości pojawiania się danego sygnału i prawdopodobieństwa jego 
przewidywania, trafność rozpoznania sygnału wzrokowego, przewidywanie sygnału i przewidywanie odpowiedzi, 
przygotowanie wstępne do określonej odpowiedzi ruchowej, lokalność przygotowania wstępnego do określonej 
odpowiedzi, wreszcie wpływ ważności bodźca na szybkość odpowiedzi ruchowej. W wyniku doświadczeń Autor 
wraz ze swym zespołem stwierdził, że głównym czynnikiem decydującym o szybkości odpowiedzi czuciowo-
ruchowej nie jest częstość występowania określonego bodźca, lecz to, z jakim prawdopodobieństwem jest on 
przewidywany. Ważnym czynnikiem jest również wstępne przygotowanie do wykonania danej odpowiedzi 
ruchowej. 
 
 

Alicja Kostencka, Józef Drabik 
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA STUDENTÓW A ICH WSKAŹNIK MASY CIAŁA 

 
Cel badań. Celem podjętych badań było określenie zależności pomiędzy różnymi rodzajami AF a wskaźnikiem 
masy ciała studentów. 
Materiał i metody. Badaniami objęto 2465 osób, w tym 908 mężczyzn i 1557 kobiet studiujących trybem 
dziennym w Akademii Bydgoskiej (AB). AF oceniono za pomocą kwestionariusza ankiety. Do oceny prawidłowej 
masy ciała użyto jej wskaźnika – BMI. 
Wyniki. Stwierdzono, że różne rodzaje aktywności fizycznej (z wyjątkiem AF obowiązkowej) istotnie statystycznie 
różnicują młodzież szczupłą i osoby z nadwagą lub otyłością. Odsetek studentów z nadwagą lub otyłością nie 
ćwiczących w ogóle w wolnym czasie wyniósł 57%, natomiast szczupłych tylko 14%. Podobny wynik uzyskano w 
badaniu AF intensywnej, natomiast w przypadku AF regularnej odpowiednio 61% i 16%. Poziom wysoki AF 
całkowitej dotyczył zaś 73% szczupłych i 46% z nadmierną masą ciała, a komunikacyjnej – 22% i 16%. 
Wnioski. Na wartość wskaźnika BMI masy ciała wpływają różne rodzaje AF (w tym całkowita, komunikacyjna, 
intensywna, regularna i dowolna w czasie wolnym). Potwierdza to zatem znany postulat potrzeby zwiększenia AF 
do przeciwdziałania narastającemu w społeczeństwie polskim zjawisku nadwagi i otyłości. Najbardziej skuteczna 
jest aktywność fizyczna regularna i intensywna. Ze względu na powszechność siedzącego trybu życia wśród 
studentów ich obowiązkowa AF (wychowanie fizyczne) raz w tygodniu nie ma żadnego znaczenia dla utrzymania 
prawidłowej masy ciała. 

 
 



Ewa Dybińska, Marcin Kaca 
SAMOOCENA TECHNIK PŁYWANIA W ŚWIETLE ODCZUWANYCH  

WRAŻEŃ KINESTETYCZNYCH I AUTOOBSERWACJI 
 

Cel pracy. Celem pracy było określenie zmian trafności samooceny technik pływania dokonanych przez 
studentów i studentki Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na podstawie odczuwanych wrażeń 
kinestetycznych oraz autoobserwacji i oceny eksperta. 
Materiał i metody. Podstawową metodą badawczą była obserwacja bezpośrednia efektów procesu uczenia się i 
nauczania czynności pływackich. Do oceny technik pływania zastosowano (według systemu punktowego) 
„kryterialny test umiejętności”, który polegał na przepłynięciu przez studentów dystansu 50 m kraulem na 
grzbiecie i kraulem na piersiach. Badani dwukrotnie dokonywali samooceny: najpierw formułowali wnioski na 
podstawie odczuwanych wrażeń kinestetycznych (S1), a następnie wykorzystywali do tego celu nagrania video 
(S2). Wyniki samooceny S1 i S2 odniesiono do oceny eksperta. Ogółem badaniom poddano 143 studentów, w 
tym 48 kobiet i 95 mężczyzn. Poszukując różnic między uwzględnianymi zmiennymi posłużono się testem t-
studenta dla prób niezależnych. 
Wyniki i wnioski. Otrzymane wyniki obserwacji pozwoliły stwierdzić m.in., iż samoocena technik pływania 
powinna być dokonywana głównie na podstawie autoobserwacji umiejętności (zarejestrowanej na taśmie video), 
a nie poprzez o ocenę odczuwanych wrażeń kinestetycznych, gdyż ta metoda okazuje się mało trafna, a więc 
mało przydatna dydaktycznie. 

 
 

Adam Haleczko, Leszek Korczewa, Ewa Misiołek, Urszula Włodarczyk 
ZWIĄZKI MIĘDZY PRÓBAMI SIŁOWO-SZYBKOŚCIOWYMI O ODMIENNEJ STRUKTURZE RUCHU 

CZĘŚĆ II 
 
Wstęp. Część pierwsza opracowania zawiera wyniki badań grupy męskiej z przedstawieniem ich celu i opisem 
zastosowanych metod. Stąd w tej części ograniczono się do uzupełnienia piśmiennictwa kilkoma pozycjami 
zagranicznymi. 
Cel. Uzyskanie informacji o próbach siłowo-szybkościowych wykonywanych przez kobiety. Materiał i metody. 
Materiał badawczy stanowiły dane budowy ciała i wyniki prób motorycznych 79 studentek pierwszego roku 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wszystkie pomiary, jak również konstrukcje wskaźników, 
wykonano zgodnie z opisem w części pierwszej. 
Wyniki. Rezultaty badań zebrano w siedmiu tabelach skonstruowanych w ten sam sposób jak w pierwszej części 
tego opracowania. Bardzo wysoka zmienność wyników rzutu jednorącz sugeruje brak predyspozycji 
anatomicznych kobiet do tego typu aktywności fizycznej. Na podstawie analizy przeciętnych wartości 
współczynników korelacji można stwierdzić, iż najbardziej reprezentatywne okazały się rzuty do tyłu piłek trzy- i 
dwukilogramowych. Potwierdziły to związki wszystkich dwunastu rzutów z iloczynami prób wykonanych sprzętem 
o tym samym ciężarze. Niewielką zależność od czynnika somatycznego odnotowano w przypadku skoków, 
stwierdzono natomiast, iż rzuty są uwarunkowane wielkością masy ciała, której wpływ na wskaźniki wagowo-
wzrostowe maleje w miarę podwyższania potęgi wysokości ciała. Szczególnie ścisłe więzi obu skoków z rzutami 
piłek do tyłu wynikają z pracy tych samych grup mięśniowych. Matematyczne przekształcenia wskaźników 
Sargenta i siły zrywowej nie w każdym wariancie dają dobre wyniki, stąd zastosowanie danej wersji 
uwarunkowane jest potrzebą badań. 
Wnioski. Potwierdziły się wnioski z części pierwszej, z wyjątkiem oceny pozycji wyrzutnych. Dla kobiet 
najbardziej zalecaną pozycją są rzuty piłek 3 i 2 kg do tyłu i niewiele się pod tym względem różniące rzuty do 
przodu. 

 
 

Grzegorz Lech, Janusz Jaworski, Robert Krawczyk 
POZIOM KOORDYNACYJNYCH ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH A PRZEBIEG WALK 

I POZIOM OSIĄGNIĘĆ SENIORÓW JUDO 
 
Cel pracy. Identyfikacja elementarnych zdolności motorycznych wpływających na sposób prowadzenia walki i 
poziom sportowy w zawodach judo seniorów. 



Materiał i metody. Badaniami objęto 7 zawodników. Na podstawie zapisu wideo 51 walk, rozegranych podczas 
dwóch turniejów Drużynowego Pucharu Polski, określono aktywność i skuteczność ich działań. Poziom sportowy 
zawodników ustalono uwzględniając klasyfikację końcową zawodów. W okresie między turniejami określono u 
uczestników badań poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych. Zakres badań obejmował: kinestetyczne 
różnicowanie ruchów (komponenty siłowe oraz czasowe); częstotliwość ruchów; szybkość reakcji prostej (na 
bodziec wzrokowy i słuchowy); szybkość reakcji z wyborem; orientację przestrzenną; koordynację wzrokowo-
ruchową; rytmizację; szybkość, dokładność i precyzję ruchów; zdolność dostosowania ruchów oraz koordynację 
typu oko – ręka. W badaniach wykorzystano współczynnik korelacji rang (R) Spearmana. 
Wyniki i wnioski. Korzystne, istotne statystycznie współzależności odnotowano: 
1. Między aktywnością zawodników a: • poziomem orientacji przestrzennej (aktywność w walce – n błędów, test 
„orientacja przestrzenna“, tryb dowolny; korelacja bardzo wysoka); • średnim czasem reakcji na bodziec 
wzrokowy (aktywność w pierwszej części walki; korelacja bardzo wysoka); • minimalnym czasem reakcji na 
bodziec słuchowy (aktywność w drugiej części walki; korelacja bardzo wysoka); • koordynacją wzrokowo-ruchową 
(aktywność w drugiej części walki – czas wykonania testu „koordynacja wzrokowo-ruchowa”, tryb dowolny; 
korelacja bardzo wysoka). 
2. Między skutecznością działań i: • zdolnością różnicowania ruchów (skuteczność działań w pierwszej części 
walki – wynik testu, „różnicowanie kinestetyczne, parametry czasowe”; korelacja bardzo wysoka); • średnim 
czasem reakcji złożonej (skuteczność działań w pierwszej części walki; korelacja bardzo wysoka). 
3. Między poziomem osiągnięć w zawodach a szybkością, dokładnością i precyzją ruchów (poziom osiągnięć – 
liczba błędów w „labiryncie w lewo”; korelacja prawie pełna). 

 
 

Anna Demuth, Jarosław Janowski, Urszula Czerniak, Magdalena Krzykała, Marek Sokołowski, 
Ryszard Strzelczyk, Ewa Ziółkowska-Łajp 

DYMORFIZM PŁCIOWY CECH MORFOLOGICZNYCH I MOTORYCZNYCH KOBIET STUDIUJĄCYCH 
W WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ 

 
Cel. Celem pracy jest określenie różnic dymorficznych, jakie występują w wykształceniu różnych cech 
somatycznych i zdolności motorycznych między mężczyznami i kobietami podejmującymi studia w Wyższej 
Szkole Oficerskiej we Wrocławiu. 
Materiał i metody badań. W opracowaniu wykorzystano wyniki 23 pomiarów antropometrycznych i 8 prób 
sprawności fizycznej 26 kobiet i 110 mężczyzn. Korzystając z pozyskanych materiałów wyznaczono wielkości 5 
wskaźników ilorazowych określających proporcje ciała oraz dokonano oceny poziomu rozwoju komponentów 
tkankowych: masy ciała szczupłego, masy tłuszczu i wody wyznaczonych z równań Wielińskiego. Do oceny 
dymorfizmu płciowego cech morfologicznych wykorzystano wskaźnik Mollisona oraz zastosowano współczynniki 
dyskryminacji r. W przypadku sprawności fizycznej określono relatywne wielkości testów zdolności motorycznych 
w odniesieniu do masy ciała i masy ciała szczupłego (LBM). Materiał w ujęciach porównawczych przedstawiono 
tabelarycznie oraz na rycinie. 
Wyniki i wnioski. W przypadku badań własnych zarysowują się różnice dymorficzne w układzie typowym dla 
większości grup ludzkich – większe grubości fałdów skórno-tłuszczowych i zawartości masy tłuszczowej u kobiet, 
większe wielkości pozostałych cech somatycznych u mężczyzn. Tak określana budowa skłania do odrzucenia 
przypuszczeń o typowo męskich charakterystykach słuchaczek WSO. Różnice w budowie i funkcjach organizmu 
warunkują różnice w poziomie sprawności fizycznej, o których decydują podstawowe zdolności motoryczne: siła, 
szybkość, wytrzymałość, koordynacja ruchowa. Stąd wydaje się wysoce nieprawdopodobne, aby nawet przy 
najbardziej intensywnym treningu kobiety mogły zbliżać się do męskich możliwości. A przecież proces 
szkoleniowy i wymogi stawiane wobec kobiet żołnierzy są jednakowe dla obu płci. Pojawia się zatem troska o 
przyszłość zawodową kobiet żołnierzy. 

 
 

Robert Rokowski, Renata Tokarz 
ZNACZENIE ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH O PODŁOŻU ENERGETYCZNYM 

WE WSPINACZCE SPORTOWEJ W KONKURENCJI NA TRUDNOŚĆ W STYLU ON-SIGHT 
 
Cel pracy. W prezentowanym doniesieniu podjęto próbę określenia znaczenia zdolności siłowych i 
wytrzymałościowych we wspinaczce sportowej. 



Metodyka badań. Przebadano 30 wspinaczy początkujących i 30 wspinaczy zaawansowanych. Do grupy 
początkującej zakwalifikowano osoby, których poziom nie przekraczał VI stopnia trudności w skali krakowskiej. 
Natomiast poziom wspinaczkowy grupy wyczynowej wahał się w granicach VI.3–VI.6+ (on-sight). Dokonano 
oceny skuteczności wspinania się na sztucznej ścianie. W zakresie pomiarów antropometrycznych zmierzono 
wysokość ciała, masę ciała. Zastosowano także testy sprawdzające efekty motoryczne o charakterze siłowym i 
wytrzymałościowym. 
Wyniki badań. Ustalono, że na początkowym poziomie wyszkolenia dominuje czynnik siły. Natomiast w grupie 
wyczynowej efektywność wspinania się determinuje w jednakowym stopniu komponent siły specjalnej i 
wytrzymałości specjalnej (wytrzymałość o charakterze beztlenowo-tlenowym). 

 
Wacław Mirek , Edward Mleczko, Jerzy Januszewski 

CZĘSTOTLIWOŚĆ SKURCZÓW SERCA, POZIOM ZAKWASZENIA I PRĘDKOŚĆ NA PROGU 
MLECZANOWYM JAKO KRYTERIUM INTENSYWNOŚCI TRENINGU W OKRESIE PRZYGOTOWAWCZYM 

CHODZIARZA DO STARTU NA 50 KM 
 
Cel badań. W badaniach własnych podjęto się weryfikacji metody wyznaczania progu mleczanowego dla celów 
określania intensywności treningu chodziarza w makrocyklu przygotowawczym oraz prognozy efektywności 
startowej na 50 km. 
Metody. Do wyznaczania intensywności treningu zastosowano test boiskowy określania progu mleczanowego. 
Poddano analizie zrealizowane obciążenia w makrocyklu przygotowawczym. Oceniono siłę związku między 
zastosowanym obciążeniem treningowym a prędkością progową oraz skuteczność prognozowania wyniku w 
chodzie na 50 km. 
Wyniki. Badania wykazały stosunkowo niski poziom zakwaszenia, przy którym wystąpił próg mleczanowy u 
chodziarza klasy mistrzowskiej. Stwierdzono największą siłę związku między obciążeniem w strefie o średniej i 
wysokiej intensywności treningu a prędkością progową. Tylko prędkość progową można uważać za czuły 
wskaźnik jakości zastosowanego obciążenia treningowego w przygotowaniu do startu na 50 km w chodzie 
sportowym. 
Wnioski. Wyniki uzyskane w teście mleczanowym są dobrym kryterium wyznaczania stref intensywności 
treningowych chodziarza na 50 km, jego stanu wytrenowania i prognozy osiągnięcia poziomu sportowego. 
 

POLEMIKI I DYSKUSJE 
Wacław Petryński 

„SZYBKOŚĆ ODPOWIEDZI RUCHOWEJ I PRZEWIDYWANIE PRAWDOPODOBNE” 
J.M. FEJGENBERGA – UWAGI TŁUMACZA 

 
Tematem omawianego artykułu „Szybkość odpowiedzi ruchowej i przewidywanie prawdopodobne”, będącego 
podsumowaniem dwudziestoletnich badań J.M. Fejgenberga oraz kierowanego przezeń zespołu, jest rola 
przewidywania prawdopodobnego w budowie czynności czuciowo-ruchowej u człowieka. Badania te i analizy 
stanowią rozwinięcie modelu pożądanej przyszłości, będącego ważnym składnikiem fizjologii aktywności, której 
twórcą był N.A. Bernsztejn. J.M. Fejgenberg wykorzystuje metodologię behawiorystyczną, wysnuwa wnioski 
natury poznawczej i wreszcie stwierdza, że w analizach zachowań (również ruchowych) człowieka niezbędne jest 
uwzględnienie również uczuć oraz zastosowanie nowoczesnej metodologii heurystycznej. 
Praca J.M. Fejgenberga jest zgodna z zasadami nowoczesnej teorii systemów. Jej wyniki uzasadniają też 
hipotezę o równoczesnym wykorzystywaniu przez człowieka w trakcie wykonywania czynności ruchowej 
przynajmniej dwóch klas kodów przetwarzania informacji: pojęciowego i nie-pojęciowego (czuciowego). W tym 
kontekście rodzą się wątpliwości co do pojęć „bodziec podprogowy”, „podświadomość”, „uczenie nie-
kojarzeniowe” i „samoorganizacja”. Fejgenberg bada szczegółowo rolę przewidywania prawdopodobnego i 
przygotowania wstępnego; za podstawę drugiego z wymienionych zjawisk można uznać proces torowania. 
Wskazuje na ważną rolę trzech rodzajów swoistości: postrzegania, przetwarzania informacji i wykonania. 
Wreszcie wyniki badań wskazują na ważną rolę uczuć w rozumowym przetwarzaniu informacji przez człowieka. 
Należy podkreślić, że podstawą pracy Fejgenberga jest teoria Bernsztejna i klasyczna Bayesowska teoria 
prawdopodobieństwa. Ich umiejętne zastosowanie prowadzi do oryginalnych, ważkich wniosków, co świadczy o 
ogromnej potrzebie analiz teoretycznych we współczesnej antropomotoryce. 
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